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Szanowni Państwo  

 

Oddaję w Państwa ręce „Raport o stanie Gminy Golina  

za 2020 rok”, który został opracowany na podstawie art. 28aa ustawy  

o samorządzie gminnym. 

Raport to swoistym spojrzeniem na aktualną, wewnętrzną  

i zewnętrzną sytuację Gminy Golina. Zebrane informacje od pracowników 

merytorycznych Urzędu Miejskiego w Golinie, jednostek organizacyjnych  

i instytucji są źródłem informacji o stanie naszej Gminy.  

Zmiany, jakie zachodzą w naszej Gminie corocznie, są efektem 

wytężonej pracy wielu osób. Mam nadzieję, że są one zauważane i doceniane 

przez naszych mieszkańców. To również zasługa pozyskanych środków 

zewnętrznych. 

Zachęcam wszystkich zainteresowanych, a w szczególności 

mieszkańców Gminy Golina, do lektury dokumentu i wspólnej dyskusji nad 

raportem. 

 

          Z poważaniem 

 

Mirosław Durczyński 

 

Burmistrz Goliny 

 

 

 

 

Golina, 31 maja 2021 r. 
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UWAGI OGÓLNE 

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia 

udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych 

organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130 ze zm.) nałożyła na wójta (burmistrza, 

prezydenta) obowiązek przedstawienia radzie gminy do 31 maja każdego roku raportu  

o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności organu wykonawczego w roku 

poprzednim, w szczególności realizację: 

 polityk,  

 programów, 

 strategii, 

 uchwał rady gminy, 

 budżetu obywatelskiego.  

 

Wraz z rozpoczęciem kadencji władz samorządowych 2018–2023, weszły w życie 

przepisy wprowadzone w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 

funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. W praktyce w pierwszej 

połowie 2019 r. zaczęto korzystać z przepisów dotyczących raportów o stanie gminy, powiatu 

i województwa. 

Nadrzędnym celem ustawy zmieniającej ustawę o samorządzie gminnym było 

wprowadzenie zmian, które „realnie przyczynią się do zapewnienia społeczności lokalnej 

większego udziału w funkcjonowaniu organów danej jednostki samorządu terytorialnego 

pochodzącej z aktu wyboru oraz zagwarantują obywatelom właściwą kontrolę nad władzą 

samorządową, a tym samym przyczynią się do zwiększenia więzi oraz odpowiedzialności za 

wspólnotę samorządową, w której zamieszkują” (tak: uzasadnienie projektu ustawy o zmianie 

niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 

funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, druk sejmowy nr 2001, 

dostępny na stronie internetowej Sejmu: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr= 

2001). 

Raport o stanie gminy rozpatrywany będzie podczas sesji, na której podejmowana jest 

uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium organowi - wójtowi 

(burmistrzowi, prezydentowi). Raport rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności. Do 

wyłącznej właściwości rady gminy należy rozpatrywanie raportu o stanie gminy oraz 

podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania dla wójta 

(burmistrza, prezydenta) z tego tytułu (art. 18 ust. 2 pkt 4a ustawy o samorządzie gminnym). 

Sensem raportu jest zgromadzenie i odzwierciedlenie danych dotyczących aktywności 

organu wykonawczego w danym roku, a przede wszystkim – przedstawienie tych informacji 

członkom organu stanowiącego. 

Raportowi przypisuje się trzy zasadnicze funkcje: 

a) sprawozdawczą (podsumowanie funkcjonowania samorządu, zwłaszcza – organu 

wykonawczego w raportowanym roku); 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=%202001
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=%202001
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b) partycypacyjną (zapewnienie mieszkańcom możliwości wzięcia udziału w debacie nad 

raportem); 

c) oceniającą (udzielenie przez radnych wotum zaufania organowi wykonawczemu,  

po przedstawieniu raportu). 

 

Raport obejmuje jedynie informacje dotyczące działalności organu wykonawczego,  

a zatem – procesu realizacji wszystkich zadań i kompetencji tego podmiotu. W raporcie nie 

należy zamieszczać danych dotyczących działalności rady gminy, ani panującej w niej 

sytuacji społecznej, gospodarczej oraz politycznej, por. S. Gajewski, Ustawy…, Legalis 2018. 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, w raporcie zamieszcza się wyłącznie 

informacje dotyczące działalności wójta (burmistrza, prezydenta) w roku poprzedzającym 

rok, w którym dokument ten jest przedstawiony. Raport powinien zawierać trzy kategorie 

informacji, które muszą znaleźć się w każdym dokumencie tego rodzaju: 

1) informacje dotyczące realizacji wszystkich dokumentów planistycznych, do których 

wykonywania w poprzednim roku kalendarzowym obowiązany był organ 

wykonawczy (polityk, strategii, programów i innych); 

2) informacje dotyczące realizacji wszystkich uchwał organu stanowiącego; 

3) informacje dotyczące realizacji budżetu obywatelskiego. 

Realizując ustawowy obowiązek, wynikający z art. 28aa ust. 1 ustawy  

o samorządzie gminnym, Burmistrz Goliny przedstawia Radzie Miejskiej w Golinie 

raport o stanie Gminy Golina. 
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I. DZIAŁALNOŚĆ GMINY GOLINA W 2020 ROKU 

Gmina Golina położona jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego 

oraz zachodniej części powiatu konińskiego. Od północy graniczy z gminą Kazimierz 

Biskupi, od południa z gminami: Rzgów i Stare Miasto, od zachodu z gminami Słupca 

i Lądek, natomiast od wschodu z miastem Konin. 

 

Gmina podzielona jest na 18 sołectw: Adamów, Barbarka, Bobrowo, Brzeźniak, 

Chrusty, Głodowo, Golina Kolonia, Kawnice, Kolno, Kraśnica, Lubiecz, Myślibórz, Przyjma, 

Radolina, Rosocha, Sługocinek, Spławie oraz Węglew. 

Powierzchnia gminy wynosi 99 km
2
. Gmina ma charakter rolniczy, 73,8% gruntów stanowią 

użytki rolne. 

 

1. Demografia 

Gminę Golina na dzień 31.12.2020 r. zamieszkiwało 11 936 mieszkańców, w tym: 

 MĘŻCZYŹNI KOBIETY OGÓŁEM 

miasto Golina 2 116 2 240 4 356 

obszar wiejski 3 805 3 775 7 580 

OGÓŁEM 5 921 6 015 11 936 
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Statystyka mieszkańców gminy Golina wg wieku i płci (miasto i gmina):   

WIEK MĘŻCZYŹNI KOBIETY OGÓŁEM 

0-2 169 168 337 

3-6 259 252 511 

7-15 609 574 1 183 

16-18 184 172 356 

19-64 4 047 3 912 7 959 

> 65 653 937 1 590 

OGÓŁEM 5 921 6 015 11 936 
 

W 2020 roku urodziło się 104 dzieci, w tym: chłopcy 41, dziewczynki 63, zmarło 136, 

w tym: mężczyźni 68, kobiety 68, przyrost naturalny ujemny (-) 32. 

2. Poziom bezrobocia 

Na koniec grudnia 2020 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Koninie wyniosła 6 868 osób, w tym mieszkańcy powiatu konińskiego  

4 372 osób i miasta Konin – 2 496 osoby. Z terenu gminy Golina zarejestrowanych było 

479 osób, co stanowiło 7,0% ogólnej populacji bezrobotnych zarejestrowanych w PUP  

w Koninie. Wśród ogółu zatrudnionych kobiety stanowiły 3 953 osób, co stanowi 57,56% 

całej populacji bezrobotnych. Bezrobotnych kobiet z terenu gminy Golina na koniec 

grudnia w 2020 roku było 278. W roku 2020 miał miejsce wzrosty liczby zarejestrowanych 

bezrobotnych, co było spowodowane kryzysem gospodarczym spowodowanym epidemią 

koronawirusa. 

Na koniec 2020 roku na terenie gminy Golina były zarejestrowane 53 osoby,  

w tym 28 kobiet, pobierających zasiłek dla bezrobotnych. Osoby te stanowiły 19,1% ogółu 

bezrobotnych z obszaru gminy.  

Osoby długotrwale bezrobotne, osoby do 25 roku życia oraz osoby powyżej 50 roku 

życia znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Na koniec 2020 roku z terenu gminy 

Golina zarejestrowanych było: 245 osób długotrwale bezrobotnych, 67 osób bezrobotnych do 

25 roku życia, 107 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia. 

3. Budżet  
 

Dochody budżetu w 2020 roku  -  65 088 054,51 zł 

Wydatki budżetu w 2020 roku  - 63 644 481,23 zł 

Nadwyżka w 2020 roku  -   1 443 573,28 zł 

Dochód na jednego mieszkańca gminy Golina w 2020 roku wyniósł 4.394,14 zł,  

a wydatki na jednego mieszkańca wyniosły 4.361,80 zł. 

 

Zadłużenie Gminy Golina na dzień 31.12.2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów 

wyniosło 12 472 500,00 zł. 
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% udział w 

dochodach 

ogółem 

 Dochody  ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ  Wydatki  

% udział w 

wydatkach 

ogółem 

1,2%             762 881,97     Rolnictwo i łowiectwo             641 643,96     1,0% 

0,0%                 4 573,02     Hendel               14 046,40     0,0% 

1,4%             930 043,74     Transport i łączność         2 777 415,63     4,4% 

0,2%             117 492,49     Gospodarka mieszkaniowa             243 690,18     0,4% 

0,0%                             -       Działalność usługowa               46 173,59     0,1% 

0,2%             159 299,27     Administracja publiczna         4 391 533,52     6,9% 

0,1%               78 608,66     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 

(wybory) 
              78 608,66     0,1% 

0,1%               33 324,67     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
            480 971,80     0,8% 

26,2%       17 083 316,80     
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 

innych jednostek nieposiadających osobowości 

prawnej 

                            -       0,0% 

0,0%                             -       Obsługa długu publicznego             123 358,18     0,2% 

27,9%       18 133 765,28     Różne rozliczenia (w tym subwencje)                       66,82     0,0% 

1,1%             731 514,01     Oświata i wychowanie       19 963 116,31     31,4% 

0,0%                             -       Ochrona zdrowia             139 574,79     0,2% 

1,1%             737 004,03     Pomoc społeczna         2 181 202,22     3,4% 

2,2%         1 436 168,84     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej         1 802 595,96     2,8% 

0,2%             114 283,43     Edukacyjna opieka wychowawcza             468 159,62     0,7% 

31,7%       20 662 892,46     Rodzina       20 726 936,56     32,6% 

3,8%         2 489 545,05     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska         5 186 498,28     8,1% 

2,5%         1 600 699,94     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         4 009 033,66     6,3% 

0,0%               12 640,85     Kultura fizyczna             369 855,09     0,6% 

100,0%       65 088 054,51     OGÓŁEM       63 644 481,23     100,00% 

  
NADWYŻKA 1 443 573,28 
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W 2020 roku w gminie Golina zrealizowano szereg wydatków związanych z realizacją 

zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 

Wydatki z tego tytułu zamknęły się w kwocie 20 716 461,37 zł. Na wykonywanie tych zadań 

gmina otrzymała dotację celową w wysokości 20 716 982,28 zł, w tym:  
  

KWOTA DOTCJI 

CELOWEJ 

RODZAJ ZADANIA ZLECONEGO  WYDATKI 

ROZLICZONE 

511 342,72     Zwrot podatku akcyzowego dla rolników           511 342,72     

          124 577,44     Administracja publiczna 

(USC, dowody osobiste) 
          124 577,44     

25 325,00 Administracja publiczna 

(spis rolny, spis powszechny) 
25 324,00 

2 482,00 Stała aktualizacja spisu wyborców 2 482,00 

76 126,66 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  76 126,66 

470,19 Różne rozliczenia (refundacja wydatków 2019 rok) 0,00 

93 027,54     Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne             93 027,54     

870,00 Wypłata dodatków mieszkaniowych 819,28 

9 488,39 Ośrodki pomocy społecznej 9 488,39 

5 440,00 Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych 
5 440,00 

12 926 325,48 Świadczenia wychowawcze (500+) 12 926 325,48 

6 267 550,06 Wypłata świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej 6 267 550,06 

286,02 Karta Dużej Rodziny 286,02 

451 976,68 Wspieranie rodziny 451 976,68 

221 695,10 Składki zdrowotne od wypłaconych świadczeń 221 695,10 

20 716 982,28 OGÓŁEM 20 716 461,37  

4. Publiczny transport zbiorowy 

W ramach zawartych umów i porozumień zrealizowano zadanie własne gminy 

dotyczące publicznego transportu zbiorowego, na realizację zadania w 2020 roku 

wydatkowano kwotę 469 858,05 zł: 

1) porozumienie na dofinansowanie utrzymania linii autobusowej Miejskiego Zakładu 

Komunikacji w Koninie – 10 kursów autobusów podmiejskich kursujących na 

trasie Golina – Konin w dni robocze (linia 61). MZK w Koninie otrzymało dotację 

celową w kwocie 129 642,63 zł, zrealizowano 27 162,60 wozokilometrów; 

2) umowa z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej S. A. w Koninie na 

zorganizowanie transportu zbiorowego na terenie gminy Golina. Ustalona sieć 

połączeń umożliwiła mieszkańcom z terenu Gminy Golina dojazd m. in. do szkół 

oraz do pracy. W 2020 roku zrealizowano 118 019,60 wozokilometrów, a PKS  

w Koninie za zrealizowanie umowy otrzymał kwotę 340 215,42 zł. 

W 2020 roku gmina Golina otrzymała z dotację z Funduszu Autobusowego w kwocie 

165 666,00 zł na pokrycie kosztów usługi przewozów autobusowych realizowanych w okresie 

od 1.07.2020 r. do 31.12.2020 r. Środki z Funduszu Autobusowego zostały przeznaczane na 
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dofinansowanie zadań zapewnianiających funkcjonowanie przewozów autobusowych  

o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Golina, usługa ta była świadczona 

przez PKS w Koninie. Dofinansowanie przyznane jest w formie dopłaty do kwoty deficytu 

pojedynczej linii komunikacyjnej w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej. Kwota dopłaty do 1 km wyniosła 3,00 zł. 

5. Zadania inwestycyjne i ważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane w 2020 roku  

Lp. RODZAJ INWESTYCJI 

(wydatki majątkowe) 

MIEJSCOWOŚĆ KOSZT 

INWESTYCJI 

w 2020 roku 

1.  Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kawnicach (wraz  

z wyposażeniem: meble, multimedialna pracownia językowa 

dla 24 stanowisk uczniowskich, sprzęt AGD, boksy szatniowe  

z ławkami) 

Węglew 3 016 722,86 

2.  Budowa podziemnego systemu magazynowania wody 

opadowej wraz z instalacją rozprowadzającą w Szkole 

Podstawowej w Kawnicach 

Węglew 57 496,57 

3.  Nadanie nowej funkcji budynkowi po byłej restauracji 

Smakosz - projekt "Rewitalizacja Osiedla Starówka  

w miejscowości Golina" - przebudowa budynku usługowego  

z przeznaczeniem na usługi społeczne i edukacyjno-kulturalne, 

w zakres prac wchodziły roboty branży budowlanej, 

elektrycznej i sanitarnej 
 

Golina 1 802 016,85 

4.  Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego - projekt 

"Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina" 

(Park został wpisany do rejestru zabytków i podlega ochronie 

na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego) wykonano prace w zakresie: układu 

przestrzennego i komunikacyjnego, nowych nasadzeń, 

elementów wyposażenia i małej architektury, oświetlenia, 

letniej sceny z pergolą, wymiany urządzeń na placu zabaw, 

ścieżki edukacyjnej 
 

Golina 2 250 214,53 

5.  Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na 

potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej – opracowano 

dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wykonano prace 

branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej, modernizacja 

zaplecza kuchennego, wykonanie telebimu, wygłuszenia  

i kurtyna mechaniczna na scenie 
 

Golina 702 890,01 

6.  Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy jezdni, 

chodników, zatok parkingowych oraz zjazdów do posesji, 

wykonanie oznakowania 

Golina ul. Szarych 

Szeregów 

597 691,95 

7.  Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brzeźniak 368 959,24 

8.  Uregulowanie gospodarki wodnościekowej, w tym: 

- budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Golina 

 

 

 

- budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 

 

Golina ul. 

Jagodowa, 

Kraśnica, Węglew, 

Kawnice, Spławie, 

Adamów 

Węglew-Kraśnica 

1 345 793,99 

527 465,64 

 

 

 

818 328, 35 
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9.  Utworzenie Gminnego Klubu Malucha „Kącik Skrzata” – 

adaptacja pomieszczeń SP Golina w zakresie zmiany sposobu 

użytkowania części budynku szkoły podstawowej wraz  

z przebudową oraz budową placu zabaw oraz wyposażenie 

Golina 407 290,00 

10.  Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "Senior+" – 

zrealizowano roboty remontowo-budowlane, wykonano 

instalacje elektryczne oraz sanitarne, wyposażenie 

Golina 78 720,00 

11.  Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego  Golina 43 050,00 

12.  Zakup kserokopiarki dla Urzędu Miejskiego  Golina 12 250,00 

13.  Budowa wodociągów na terenie gminy Rosocha Kolonia, 

Rosocha, Węglew, 

Kawnice  

107 770,39 

14.  Przebudowa drogi gminnej  sołectwo Rosocha 17 000,00 

15.  Przebudowa chodników na drogach gminnych Kawnice 14 000,00 

16.  Budowa i przebudowa dróg, ulic  

i chodników na terenie gminy (opracowanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej) 

Golina, ulice 

Powstańców W-wy, 

Partyzantów, 3 Maja, 

Przyjma (Cegielnia), 

Olimpijska, Wojska 

Polskiego, Bema, 

Dąbrowskiego, 

łącznik ul. Kolejowa 

i Poprzeczna 

96 948,90 

17.  Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na 

terenie K OSI – etap III, budowa ciągu pieszo-rowerowego 

(opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) 

Kraśnica 

 

11 500,00 

18.  Zakup zamiatarki do czyszczenia ulic i chodników na terenie 

gminy  
Golina 99 630,00 

19.  Wykup gruntów Brzeźniak, Węglew 66 697,48 

20.  Termomodernizacja budynku OSP, w tym: 

- wymiana drzwi garażowych i zakup drzwi do sali 

- wymiana drzwi garażowych  

 

Węglew 

Kawnice 

 

5 000,00 

5 000,00 

21.  Sfinansowano wkład własny jednostek OSP w ramach 

Programu Modernizacji OSP z WFOŚiGW  

– w 8 jednostkach OSP założono instalacje fotowoltaniczne  

Adamów, Golina, 

Kawnice, Kraśnica, 

Przyjma, Rosocha, 

Spławie, Węglew 

30 883,00 

 

22.  Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu 

wczesnego ostrzegania  

Golina 11 843,70 

23.  Wykonanie klimatyzacji w auli budynku Szkoły Podstawowej  

w Golinie  

Golina 20 910,00 

24.  Docieplenie ściany budynku Przedszkola „Baśniowy Dworek” Golina 15 000,00 

25.  Przebudowa przyłącza wodociągowego i instalacji hydrantowej 

wewnątrz budynku Przedszkola 

Golina 49 266,25 

26.  Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  

w Koninie na zakup niezbędnej aparatury medycznej na 

potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych związanych  

Konin 10 000,00 
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ze zwalczaniem COVID - 19 
27.  Przebudowa odprowadzalnika ścieków z oczyszczalni w 

Golinie  

Golina 217 178,29 

28.  Objęcie udziałów przez Gminę Golina w kapitale zakładowym 

Spółki "Oświetlenie uliczne i drogowe" 

w ramach objętych udziałów spółka na terenie gminy 

zrealizowała wykonała oświetlenie uliczne na terenie gminy 

Golina ulice: 

Jagodowa, Liliowa, 

Konwaliowa, 

Storczykowa 

100 000,00 

29.  Oświetlenie uliczne, w tym: 

- zakup i montaż 3 lamp solarnych  

- zakup i montaż 2 lamp solarnych 

- zakup i montaż lampy solarnej  

- kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulicznego 

- zakup i montaż lamp drogowych oświetleniowych 

 

Brzeźniak 

Sługocinek 

Kraśnica 

Głodowo 

Kraśnica 

 

15 599,99 

14 000,00 

5 000,00 

17 000,00 

23 500,00 

30.  Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek) Radolina 11 500,00 

31.  Ocieplenie świetlicy wiejskiej Adamów 53 637,93 

32.  Zadaszona scena  Węglew 13 000,00 

33.  Udział w programach „Wielkopolska Odnowa Wsi” Węglew 

Kawnice 

29 561,50 

29 291,00 

34.  Wykonanie ogrodzenia na Stadionie Miejskim Golina,  

ul. Kusocińskiego 

21 000,00 

 

 
Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Golinie 

 
Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Golinie 
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            Gminny Klub Malucha „Kącik Skrzata”         Nadanie nowej funkcji budynkowi po byłej restauracji Smakosz 

Lp. INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

MIEJSCOWOŚĆ KOSZT  

w 2020 roku 

1.  Uzupełnienie ubytków wraz z wyrównaniem nawierzchni Węglew,  

ul. S. Batorego, 

Kraśnica,  

ul. Makowa 

7 656,00 

2.  Kruszenie gruzu Golina 19 218,75 

3. N Naprawa usterek na ORLIKU Golina 14 206,00 

4.  Wykonanie robót rozbiórkowych – toaleta publiczna na 

Stadionie Miejskim w Golinie 

Golina 7 500,00 

5.  Wyrównanie, zagęszczenie oraz wykonanie 

powierzchniowego utwardzenia dróg emulsją z grysem 2-5 

mm 

Kolno, Kawnice, 

Golina Kolonia, 

Golina, ul. Hubala 

103 320,00 

6.  Wykonanie prac ogólnobudowlanych w budynku Urzędu 

Miejskiego w Golinie 

Golina 53 500,00 

7. W Wykonanie i umocnienie pobocza na drodze gminnej oraz 

naprawa dróg poprzez uzupełninie ubytków na terenie 

gminy Golina 

Myślibórz – 

Bobrowo, gmina 

Golina 

15 000,00 

8. R Remont chodnika oraz odwodnienia Golina, ul. Nowa 13 000,00 

9. R

e

m

o

n

t

  

Remont dróg na terenie gminy Golina, remont nawierzchni 

dróg gminnych, wykonania dwóch progów zwalniających  

z kostki brukowej w miejscowości Węglew 

Golina, dojazd do 

ul. Piaskowej,  

ul. Kutrzeby, Polna, 

Hubala,  Węglew 

136 479,57 

10.  Naprawa dróg gminnych na terenie gminy Golina 

ułożenie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z destruktu 

wykonanie powierzchniowego utrwalenia dróg emulsją  

z grysem bazaltowym, czyszczenie dróg 

Sługocinek 

Sługocinek, 

Rosocha, Przyjma 

99 630,00 

11.  Prace remontowe na drogach, transport kruszywa i emulsji Brzeźniak, 

Kawnice 

3 075,00 

12.  Wykonanie prac na terenie gminy w zakresie, ścinania 

drzew, czyszczenia studzienek kanalizacyjnych, 

zabezpieczenia drzew przed gryzoniami, utwardzenie 

terenu 

teren gminy 40 234,42 

13.  Wykonanie robót ogólnobudowlanych w budynkach 

socjalnych i komunalnych 

Golina, 

Węglewskie 

Holendry 

64 800,00 

14.  Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu Golina, Pl. 

Kazimierza Wlk.  

74 500,00 
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15.  Wykonanie robót ogólnobudowlanych  teren gminy 35 000,00 

16.  Wytyczenie i uregulowanie drogi gminnej Golina Kolonia 4 700,00 

17.  Utwardzenie drogi gminnej Radolina-Myślibórz 45 000,00 

 

W 2020 roku na terenie gminy Golina realizowano zadanie inwestycyjne  

pn. „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w ramach Konińskiego Obszaru 

Strategicznej Interwencji”. Beneficjentem projektu był Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o.  

w Koninie. Całkowita wartość zadania wyniosła ponad 34 mln zł. Wartość dofinansowania  

ze środków Unii Europejskiej 12 175 306,56 zł. Pozostałą część środków uzyskano  

z pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu, którą zaciągnął (ZUW Sp. z o.o. w Koninie). 

Wszystkie koszty robót dodatkowych, nieprzewidzianych na etapie składania wniosków  

o dofinansowanie projektu dla gminy Golina, a powstałych w trakcie realizacji projektu, 

pokryła gmina Golina na podstawie zawartego ze spółką Porozumienia o współpracy na rzecz 

realizacji projektu. Na terenie gminy Golina powstało ponad 29 km nowej sieci kanalizacji 

sanitarnej.  

W ramach realizowanej inwestycji zadanie podzielono na dwie części: 

 przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Golinie o przepustowości 

1 200 m3/ dobę, 

 budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Golina w miejscowościach: Kawnice, 

Kraśnica, Węglew, Adamów, Spławie, Golina ul. Jagodowa.  
 

Ogółem na realizację wszystkich inwestycji, w ramach wydatków majątkowych w 2020 

roku z budżetu Gminy Golina wydatkowano kwotę 11 724 548,18 zł, co stanowi 18,42% 

budżetu na wydatki ogółem. 

W 2020 roku w gminie Golina na zrealizowane zadania inwestycyjne i inne 

przedsięwzięcia, na które gmina Golina pozyskała środki zewnętrzne. Pozyskane środki 

przeznaczono na realizację następujących programów i projektów: 

1) pomoc finansowa z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego na współfinansowanie projektów: 

a) „Integracja lokalna mieszkańców Węglewa – odnowiona świetlica wiejska  

i ogród jak sprzed lat”, kwota dotacji 19 500,00 zł; 

b) „Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom – Klub Integracji Społecznej  

w Kawnicach”, kwota dotacji 18 291,00 zł; 

c) „Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz  

z instalacją rozprowadzającą na terenie Szkoły Podstawowej w Kawnicach”, 

kwota dotacji 40 247,60 zł,; 

d) „Zakup sadzonek drzew miododajnych”, kwota dotacji 18 260,00 zł; 

2) pomoc finansowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie 

projektów: 

a) „Doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej  

w Szkole Podstawowej w Golinie” w ramach rządowego programu „Posiłek  

w szkole i w domu”, kwota dotacji 71 934,40 zł; 
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b) „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Brzeźniak”, 

kwota dotacji 150 000,00 zł; 

c) dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych realizacji zadania 

„Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Golina  

w zakresie przebudowy ul. Szarych Szeregów z odwodnieniem do istniejącej 

kanalizacji deszczowej”, kwota dotacji 464 828,12 zł; 

d) dopłata do zadania własnego „Organizacja przewozów autobusowych  

o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Golina”, kwota dotacji 

165 666,00 zł; 

e) utworzenie i wyposażenie klubu malucha „Kącik Skrzata – Gminny Klub 

Malucha”, kwota dotacji 533 600,00 zł; 

f) „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior +”, kwota dotacji 73 472,00 

zł; 

g) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego, w kwocie 

102 217,20 zł; 

3) Programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej:  

a) „Zdalna Szkoła” dofinansowanie do zakupu sprzętu niezbędnego w procesie 

zdalnego kształcenia, m.in. laptopów, tabletów, oprogramowania i mobilnego 

dostępu do internetu, kwota dotacji 143 563,77 zł; 

b) „Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina" – Nadanie nowej 

funkcji budynkowi po byłej restauracji Smakosz, kwota dotacji 1 436 168,84 zł; 
c) „Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina" – Rewitalizacja 

zabytkowego Parku Miejskiego w mieście Golina, kwota dotacji 1 599 403,19 zł; 

d) środki na funkcjonowanie „Klub Malucha – dobry start dla dziecka i rodzica”, 

kwota dotacji 213 903,47 zł; 
4) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 

współfinansowanie przedsięwzięcia „Wyposażenie szkół podstawowych z terenu 

gminy Golina w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji 

przyrodniczej” dla Szkół Podstawowych w Kawnicach i Radolinie, kwota dotacji  

23 995,92 zł; 

5) środki z Funduszu Sprawiedliwości na „Nabycie wyposażenia i sprzętu 

ratownictwa” dla: 

 OSP Kawnice, dotacja w kwocie 11 576,67 zł, 

 OSP Myślibórz, dotacja w kwocie 10 890,00 zł; 

6) Pomoc finansowa z Powiatu Konińskiego: 

a) termomodernizacja budynku OSP w Kawnicach poprzez wymianę drzwi 

garażowych, kwota dotacji 5 000,00 zł; 

b) termomodernizacja budynku OSP w Węglewie poprzez wymianę drzwi 

garażowych oraz zakup drzwi do sali OSP, kwota dotacji 5 000,00 zł. 
 

W roku 2020 na konto gminy wpłynęły również środki z Funduszu Inwestycji 

Lokalnych w kwocie 3 460 774,00 zł, które zostaną przeznaczone na realizację wydatków 

majątkowych w roku 2021. 
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Z tytułu zrealizowanych i rozliczonych inwestycji w 2020 roku gmina Golina otrzymała 

kwotę 4 188 184,56 zł, jako dotacje na finansowanie zadań z udziałem środków z Unii 

Europejskiej. 

6. Przedsięwzięcie uwzględnione do realizacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej  

na lata 2021-2028 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji 

od do 

Łączne nakłady 

finansowe 

Pozostało do 

wydatkowania 

od 2021 roku 

1. Gminny Klub Malucha – dobry start dla 

dziecka i rodzica 

2020-2022 996 707,60 838 446,62 

2. Przebudowa i doposażenie Domu Kultury  

w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji 

kulturalnej – ulepszenie i rozwijanie usług 

kulturalnych i edukacyjnych dla ludności  

z terenu gminy Golina 

2019-2021 897 067,65 194 177,64 

3. Stworzenie zintegrowanego systemu 

komunikacji publicznej na terenie K OSI - 

etap III - budowa ciągu pieszo - 

rowerowego w miejscowości Kraśnica gm. 

Golina - poprawa bezpieczeństwa 

mieszkańców 

2020-2021 486 648,33 475 148,33 

4. Kompleksowe ubezpieczenie majątku 

Gminy Golina - ochrona majątku 

2021-2023 192 990,00 192 990,00 

5. Świadczenie przez TOZ czynności 

odławiania i zapewnienia opieki 

bezdomnym zwierzętom z terenu gminy 

Golina - ochrona zwierząt 

2020-2022 137 000,00 100 000,00 

 Łącznie nakłady finansowe  2 710 413,58 1 800 762,59 

7. Oświata  

W 2020 roku gmina Golina była organem prowadzącym dla jednego przedszkola 

publicznego i czterech szkół podstawowych, w których na dzień 30.09.2020 r. uczęszczało 

łącznie 1 178 dzieci i młodzieży: 

1) Przedszkole „Baśniowy Dworek” z Oddziałami Integracyjnymi w Golinie,  

ul. Parkowa 2; 

2) Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Golinie, ul. Wolności 20; 

3) Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach, Węglew, 

ul. Bursztynowa 31; 

4) Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Przyjmie, Przyjma 122; 

5) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Radolinie, Radolina 63. 

Dodatkowo na terenie gminy Golina funkcjonowało Przedszkole Niepubliczne 

„Tęczowa Dolina” do którego uczęszczało średnio 47 dzieci, w placówce funkcjonował 

Niepubliczny Żłobek zapewniający opiekę dla około 14 maluchów.   
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Wg stanu na dzień 

30.09.2020 r. 

Dzieci w 

przedszkolu 

Uczniowie 

szkół 

podstawowych 

Ogółem Zatrudnienie wg etatów 

Nauczyciele Obsługa 

Niepubliczne Przedszkole 

Tęczowa Dolina 
47 - 47 brak 

danych 

brak  
danych 

Baśniowy Dworek w 

Golinie 
113 - 113 10,55 10,5 

Szkoła Podstawowa w 

Golinie 
67 459 526 58,79 24,0 

Szkoła Podstawowa w 

Kawnicach 
100 213 313 28,00 10,00 

Szkoła Podstawowa w 

Przyjmie 
38 101 139 15,90 6,0 

Szkoła Podstawowa w 

Radolinie 
22 65 87 12,62 7,0 

OGÓŁEM 387 838 1 225 125,86 57,5 

 

  
           Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego w Golinie           Szkoła Podstawowa im. S. Wyspiańskiego w Kawnicach 

 

 
    Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Przyjmie         Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Radolinie 
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Przedszkole „Baśniowy Dworek” w Golinie 

 

W 2020 roku wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły (dział 801, 854, rozdział 

75085) 21 028 013,38 zł. Na realizację zadań oświatowych gmina Golina pozyskała kwotę 

10 256 736,44 zł, co oznacza, że gmina z własnych środków dofinansowała kwotę 

10 771 276,94 zł. 

WYSZCZEGÓLNIENIE           RAZEM KWOTA  

RAZEM WYDATKI NA OŚWIATĘ (dział 801, 854, rozdział 75085)  21 028 013,38     

  Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 596 737,45 

        Szkoły podstawowe     14 538 991,94     

        Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych       1 337 398,71     

        Przedszkola       2 118 565,98     

        Dowożenie uczniów do szkół         274 292,80     

        Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli           40 692,03     

        Stołówki szkolne 404 956,83     

        Kształcenie przedszkolaków niepełnosprawnych 93 523,59     

        Kształcenie uczniów niepełnosprawnych         878 125,02     

        Zakup podręczników dla uczniów           94 460,23     

        Pozostała działalność         182 109,18     

        Świetlice szkolne         281 093,32     

        Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 11 884,71     

        Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynki dzieci i młodzieży 2 700,00 

        Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym         126 981,59     

        Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym           45 500,00     

        Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic               0,00     

RAZEM DOCHODY DOTYCZĄCE OŚWIATY 10 256 736,44     

        Subwencja oświatowa       9 410 939,00     

        Dotacje         790 061,14    

        Pozostałe dochody           55 736,30     

KWOTA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH GMINY 10 771 276,94     
 

Wychowanie przedszkolne. W 2020 roku wydatki gminy Golina na wychowanie 

przedszkolne wyniosły 3 455 964,69 zł. Wydatki w prowadzonych przez siebie placówkach 

zamknęły się w kwocie 2 769 235,07 zł. Oprócz utrzymania gminnych przedszkoli i 
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oddziałów przedszkolnych, wydatki na wychowanie przedszkolne obejmują wydatki 

związane  

z dotowaniem niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego wpisanych do rejestru 

prowadzonego przez gminę Golina oraz udzielenie dotacji i zakup usług od innych jednostek 

samorządu terytorialnego za dzieci w wieku 3-5 lat uczęszczające do innych niż gminne 

placówek wychowania przedszkolnego. W 2020 roku gmina Golina na ten cel poniosła 

wydatki w kwocie 686 729,62 zł. Przedszkole Niepubliczne Tęczowa Dolina w Golinie 

otrzymało dotację podmiotową w wysokości 183 216,30 zł. Dodatkowo gmina była 

zobowiązana do przekazania dotacji innym gminom za dzieci zamieszkałe na terenie gminy 

Golina, uczęszczające do niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego w innych 

gminach. Dotację celową przekazano miastu Konin oraz gminie miejskiej Słupca, które 

otrzymały kwotę 228 632,43 zł. Obowiązkiem gminy Golina jest również zwrot kosztów 

pobytu dzieci zamieszkałych na terenie gminy Golina, uczęszczających do publicznych 

placówek na terenie innych gmin. Z tego tytułu gmina Golina wydatkowała kwotę 274 880,89 

zł. Na realizację zadań dotyczących wychowania przedszkolnego gmina otrzymała dotację dla 

dzieci 3-5 letnich w kwocie 347 273,77 zł oraz subwencję oświatową dla dzieci 6-letnich oraz 

dzieci niepełnosprawne 664 614,71 zł, razem 1 011 888,48 zł, co oznacza, że ze środków 

własnych gminy sfinansowano kwotę 2 444 076,21 zł. 

W celu poprawy warunków nauki dla uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej  

w Kawnicach w 2020 roku kontynuowano działania zmierzające do rozbudowy szkoły. 

Inwestycję zakończono i rozliczono w 2020 roku. Całkowity koszt rozbudowy szkoły wraz  

z jej wyposażeniem wyniósł 4 016 894,89 zł. Gmina Golina otrzymała z środki z rezerwy 

subwencji oświatowej na wyposażenie szkoły w kwocie 109 642,00 zł, pozostała kwota 

3 907 252,89 zł została w całości sfinansowana z budżetu gminy. Dodatkowo na terenie 

Szkoły Podstawowej w Kawnicach zbudowano podziemny systemu magazynowania wody 

opadowej wraz z instalacją rozprowadzającą na terenie szkoły o wartości 62 416,57 zł. 

Zadanie zostało zrealizowane w ramach rządowego Programu „Deszczówka" dofinansowany 

z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, wartość dofinansowania wyniosła 40 247,60 zł.  

Projekt obejmował budowę systemu magazynowania wody opadowej odprowadzanej z połaci 

dachowych budynku Szkoły Podstawowej Kawnicach poprzez instalację deszczową do 

projektowanego zbiornika retencyjnego oraz wykorzystanie zgromadzonych wód opadowych 

do podlewania terenów zielonych wokół budynku. 

W 2020 roku na realizację zadań oświatowych gmina pozyskała środki zewnętrzne na 

realizację przedsięwzięć istotnych dla rozwoju gminnej oświaty: 

1) „Posiłek w szkole i w domu” Moduł 3, to Rządowy program dotyczący wspierania  

w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe  

w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację 

stołówek i miejsc spożywania posiłków. Ogólna wartość projektu 91 921,67 zł, z tego: 

kwota dofinansowania 71 934,40 zł, środki własne finansowe 19 987,27 zł. Projekt 

obejmował dostawę i montaż wyposażenia kuchni dla stołówki w Szkole Podstawowej 

im. Juliusza Słowackiego w Golinie; 

2) Wyposażenie szkół podstawowych z terenu gminy Golina w sprzęt i pomoce naukowe 

potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej - program Edukacja ekologiczna 

dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Poznaniu. Ogólna wartość projektu 34 729,88 zł z tego: kwota 

dofinansowania 23 995,92 zł, środki własne finansowe 10 733,96 zł. Celem projektu 

było wyposażenie pracowni przyrodniczych Szkoły Podstawowej w Kawnicach oraz 

Szkoły Podstawowej w Golinie w sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne 
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m.in.: monitor interaktywny, podstawa mobilna pod monitor, komputer przenośny, gry 

planszowe, stacja pogody, gry edukacyjne; 

3) Zdalna Szkoła - projekt dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  

w ramach realizacji projektu pn. "Zdalna Szkoła". Ogólna wartość projektu 69 999,93 

zł, kwota dofinansowania 69 999,93 zł. Celem projektu był zakup 27 szt. komputerów 

przenośnych wraz z akcesoriami: torba na laptopa, myszka komputerowa, 

oprogramowanie antywirusowe; 

4) Zdalna Szkoła+ - projekt dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020 w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła+". Ogólna wartość 

projektu 73 563,84 zł, kwota dofinansowania 73 563,84 zł. Celem projektu był zakup 

42 szt. komputerów przenośnych wraz z akcesoriami: torba na laptopa. myszka 

komputerowa, oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie Office; 

5) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego  dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – gmina otrzymała dotację w kwocie 

93 075,14 zł, która w całości pokryła wydatki związane z zakupem podręczników  

i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych na terenie gminy 

Golina; 

6) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia szkolne  

to świadczenie przydzielane uczniom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej na 

pokrycie wydatków związanych z edukacją. W 2020 roku uczniowie zamieszkali na 

terenie gminy Golina otrzymali kwotę 126 981,59 zł, kwota otrzymanej dotacji 

114 283,43 zł, środki własne finansowe 16 698,16 zł. 

8. Pomoc społeczna 

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 

potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc 

społeczna podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin 

oraz ich integracji ze środowiskiem. W gminie Golina zadania pomocy społecznej  

są realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie z siedzibą w Golinie, 

Plac Kazimierza Wielkiego 10.  

KWOTA 

DOCHODÓW 

RODZAJ ZADANIA   

realizowanego przez MOPS w Golinie lub UM 

Golina 

 WYDATKI 

ZREALIZOWANE 

-     Domy pomocy społecznej 

 
200 293,04 

 23 773,13 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby 

uczestniczące w zajęciach w centrum integr. społ. 

23 773,13 

 

156 922,07 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (…) 

 
274 916,72 

870,00 Dodatki mieszkaniowe 19 669,73 

273 178,01 Zasiłki stałe 

 
273 178,01 

 101 957,05 Ośrodki pomocy społecznej 

 
995 281,62 

53 779,41 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 90 207,95 

52 847,60 Pomoc w zakresie dożywiania  110 804,20 

73 676,76 Pozostała działalność 193 077,82 

- Pozostała działalność (Przedsięwzięcia z udziałem środków 

Unii Europejskiej oraz programów rządowych) 

 

579,11 

16 12 931 224,23 Świadczenia wychowawcze 12 931 224,23 
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6 308 504,09 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego (…) 
6 316 202,90 

288,89 Karta dużej rodziny 286,02 

453 676,68 Wspieranie rodziny 556 048,10 

747 503,47 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 701 480,21 

221 695,10 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia rodzinne (…) oraz za osoby 

pobierające zasiłki za opiekunów 

221 695,10 

21 399 896,49 

     

OGÓŁEM 22 908 717,89 
 

W roku 2020 pomocą społeczną było objętych 398 osób w 213 rodzinach, co stanowi 

3,33% ogółu mieszkańców gminy Golina. Wśród powodów ubiegania się o świadczenia  

z pomocy społecznej można wymienić: 

a) niepełnosprawność i długotrwała choroba – w 2020 roku pomocą objęto 136 

środowiska, w tym 83 środowisk osób niepełnosprawnych oraz 53 środowiska, 

gdzie występowała długotrwała choroba, a zasiłek stały pobierało 55 osób; 

b) ubóstwo – w 2020 roku pomocą objęto 310 osób z 153 rodzin; 

c) bezrobocie – w 2020 roku dotkniętych tym problemem były 66 rodziny. 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. W 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie zatrudniał  

1 asystenta rodziny, który świadczył wsparcie dla 16 rodzin (35 dzieci) przeżywających 

trudności opiekuńczo wychowawcze. W trakcie roku sprawozdawczego zakończono 

współpracę z 3 rodzinami, z tego w 2 rodzinach zrealizowano określone cele, a 1 rodzina 

zaprzestała współpracy z asystentem.  

W 2020 roku zgodnie z postanowieniami Sądu Rejonowego w Koninie 14 dzieci z 12 rodzin 

objętych było pieczą zastępczą w tym:  

 jedenaścioro dzieci – rodzina zastępcza spokrewniona, 

 jedno dziecko – rodzina zastępcza niezawodowa, 

 dwoje dzieci – rodzina zastępcza zawodowa. 

Zgodnie z przepisami, w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, gmina opłaca 

w pierwszym roku pobytu 10% kosztów, w drugim roku 30% kosztów, a w trzecim 50% 

kosztów. 
 

W 2020 roku gmina wydatkowała na realizację programu wspierania rodziny  

i pieczy zastępczej kwotę 102 371,42 zł z czego na pieczę zastępczą kwotę 36 346,06 zł,  

a na asystenta rodziny 67 725,36 zł (w tym dotacja 1 700,00zł). 

Wspierając w/w rodziny MOPS udzielił również wsparcia finansowego, poradnictwa 

socjalnego i rodzinnego. 
 

W 2020 roku MOPS w Golinie uczestniczył w realizacji Programu Operacyjnego 

Pomoc żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym. Zadaniem MOPS było kwalifikowanie osób potrzebujących  

i wydawanie skierowania do otrzymania pomocy rzeczowej w formie żywności. Wydano 260 

skierowania, z tej formy pomocy skorzystało 630 osób. 

MOPS w Golinie w 2020 roku świadczył usługi w formie pracy socjalnej. Praca 

socjalna wymaga dostosowania służb socjalnych do zmieniających się uwarunkowań 

zewnętrznych. Odpowiada na nagłe sytuacje kryzysowe, jak i na codzienne osobiste  

i społeczne problemy. Oferta kierowana jest do klientów Ośrodka, jak również do tych 
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mieszkańców gminy, którzy borykają się z problemami życiowymi. Z tej formy pomocy 

skorzystało 239 rodzin. 

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci niezależnie 

od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą 

korzystać w karty dożywotnio, dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, 

maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. W 2020 roku wpłynęło 7 wniosków od rodzin  

z co najmniej trojgiem dzieci oraz 31 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny dla rodzin 

składających się tylko z rodziców, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.  

Łącznie wydano 95 Karty Dużej Rodziny w formie tradycyjnej oraz 58 kart w formie 

elektronicznej. 

Zadania obejmujące realizację świadczeń rodzinnych. System świadczeń rodzinnych 

jest wsparciem dla rodzin wychowujących dzieci oraz rodzin, w których znajduje się osoba 

niepełnosprawna wymagająca opieki i pomocy, spełniających określone kryteria. 

Świadczeniami rodzinnymi są:  

 zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 

 świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 

świadczenie pielęgnacyjne, 

 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, 

 świadczenie rodzicielskie.  

Ponadto na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów osoby 

sprawujące opiekę nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi są obejmowane pomocą  

w formie zasiłków dla opiekunów. 

Świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów w 2020 roku pobierano w 711 rodzinach. 

Wydanych zostało 692 wszystkich decyzji administracyjnych na podstawie, których 

wypłacono kwotę 5 382 761,00 zł, w tym:  

1) zasiłki rodzinne z dodatkami  – 1 450 264,00 zł; 

2) świadczenia opiekuńcze   –  3 461 672,00 zł; 

3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 68 000,00 zł; 

4) świadczenie rodzicielskie   –    332 585,00 zł; 

5) zasiłek dla opiekuna   –     70 240,00  zł. 

Dodatkowo za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze opłacono składki 

na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne w kwocie 677 699,00 zł. 
 

Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów 

na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów.  

W 2020 roku MOPS w Golinie wydał 37 decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących 

funduszu alimentacyjnego, wystosowano 36 wniosków do komorników sądowych  

o wszczęcie egzekucji w celu zaspokojenia roszczeń osób uprawnionych do alimentów, 

skierowano 22 wniosków do prokuratury o ściganie dłużników alimentacyjnych za 

przestępstwo nie alimentacji. W ramach świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2020 roku 

wydatkowano kwotę 226 036,92 zł, a należność dłużników alimentacyjnych z tytułu 

wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła 191 205,53 zł. 

Świadczenia wychowawcze 500+. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe 

pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim  

i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Ze świadczenia mogą skorzystać rodzice oraz 

opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Świadczenie wychowawcze przysługuje w kwocie 500 

zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. W 2020 r. w związku z realizacją pomocy Państwa  
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w wychowywaniu dzieci – „500+” wypłacono 25 674 świadczeń wychowawczych na kwotę 

12 837 326,04 zł. 

Rodzina 500+ w ujęciu miesięcznym (na przykładzie grudnia 2020r.): 

1) wartość wypłaconych świadczeń – 1 089 496,00 zł; 

2) liczba wypłaconych świadczeń – 2 185 
 

Świadczenie „Dobry start”. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich 

uczniów rozpoczynających rok szkolny 2020/2021. Rodziny otrzymały świadczenie bez 

względu na dochód, były nim objęte dzieci i osoby uczące się do 20 roku życia, lub 24 roku 

życia, gdy świadczenie dotyczyło dzieci lub osoby z orzeczeniem o stopniu 

niepełnosprawności. W 2020 roku w gminie Golina przyznano i wypłacono 1 458 świadczeń 

„Dobry start” na kwotę 437 400,00 zł. 

Nadzwyczajna sytuacja wynikająca z wprowadzenia na ternie Polski stanu epidemii 

(rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19) spowodowała określone reperkusje dla 

funkcjonowania systemu pomocy społecznej. Pomimo, że dotychczasowe zasady udzielania 

pomocy, a także prawodawstwo  często nie nadążają za wyzwaniami i realiami, pracownicy 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wykazali się szczególną wrażliwością i skuteczną 

pomocą dla osób wymagających wsparcia i szczególnej troski. 

 Dbając o to, aby obsługa w Ośrodku nie została przerwana i dbając o bezpieczeństwo 

pracowników i klienta wprowadzono następujące zalecenia wojewody oraz MRPiPS: 

 ograniczono dla niezbędnego minimum wizyty w terenie (pracowników socjalnych, 

asystenta rodziny, opiekunki świadczące usługi opiekuńcze), 

 zapewniono wszystkim pracownikom dostęp do niezbędnych środków higienicznych 

i środków ochrony osobistej, 

 wszyscy pracownicy zapoznali się z zasadami dotyczącymi zapobiegania 

koronawirusowi oraz zaleceniami inspekcji sanitarnej i zobowiązali się do ich 

stosowania, 

 zdecydowana większość spraw odbywała się w formie elektronicznej i poprzez 

rozmowy telefoniczne (dokumenty przyjmowane były w formie elektronicznej lub  

w kopertach wrzucanych do urny ustawionej w jednostce), 

 wszelkie powierzchnie, sprzęt na wyposażeniu Ośrodka był regularnie 

dezynfekowany, 

 bezpośrednia (konieczna) obsługa klienta odbywała się w specjalnie wyznaczonym, 

zabezpieczonym szybą miejscu, 

 we wszystkich widocznych miejscach umieszczono plansze poglądowe dotyczące 

prawidłowego sposobu mycia rąk i przestrzegania zasad higieny, 

 wprowadzono pracę rotacyjną (pracownicy podzieleni na 2 grupy przychodzące 

zamiennie do jednostki w określone dni, a w pozostałe praca zdalnie) 

9. Gospodarka odpadami komunalnymi 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą 

warunki niezbędne do ich utrzymania. Na podstawie art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku, gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi, tj. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych, tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

oraz obsługi administracyjnej tego systemu.  
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 Od 1 lutego 2019 r. do 31 marca 2021 r. na terenie Gminy Golina obowiązywały 

następujące stawki za odbiór odpadów komunalnych:  

 odpady zbierane w sposób selektywny 12,00 zł miesięcznie,  

 odpady niesegregowane 25,00 zł miesięcznie. 

 Uchwałą Nr XVIII/94/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 30 stycznia 2020 r. zostały 

uchwalone nowe stawki opłat obowiązujące od 1 kwietnia 2020 r. w wysokości:  

 odpady zbierane w sposób selektywny 17,00 zł od osoby miesięcznie 

 odpady nie zbierane w sposób selektywny 35,00 zł od osoby miesięcznie. 
  

 W 2020 roku usługa odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 

realizowana była na podstawie umowy zawartej z zakładem Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Golinie, ul. Parkowa 6, któremu udzielono zamówienia w trybie  

z wolnej ręki. Zagospodarowanie odebranych odpadów, odbywało się na podstawie umowy 

zawartej z Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie 

przy ul. Sulańskiej 13, który został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego i w 2020 

roku przyjął i zagospodarował zmieszane odpady komunalne, odpady BIO, popioły  

z gospodarstw domowych, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny oraz odpady selektywnie gromadzone (tj. papier, szkło oraz 

metale i tworzywa sztuczne) odebrane z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy 

Golina. 
ROZLICZENIE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW               RAZEM KWOTA 

RAZEM WYDATKI NA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW 2 290 896,59 

 odbiór odpadów przez ZGKiM 

 zagospodarowanie odpadów przez RIPOK 

 koszty administracji i obsługi (2 osoby) 

1 194 571,89 

979 144,52 

117 180,18 

DOCHOTY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOPOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 
1 973 695,29 

 wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 

upomnień 

 wpływ z odsetek za nieterminową wpłatę 

 wpływ z opłat za odbiór odpadów komunalnych 

3050,73 

 

5 644,07 

1 965 000,49 

DOPŁATA GMINY DO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI 317 201,30 

KWOTA ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI 
272 698,87 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE  OGÓŁEM % udział 

Liczba mieszkańców gminy Golina na dz. 31.12.2020 r. 11 954 x 

Liczba złożonych deklaracji do 31.12.2020 r.  3 479 x 

Liczba mieszkańców zgłoszona przez właścicieli nieruchomości, w tym: 10 379 100% 

 mieszkańcy segregujący odpady 10 175 93,21% 

 mieszkańcy niesegregujący odpadów 204 6,79% 

 

Odpady powstające na terenach nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

odbierane były przez przedsiębiorstwa wpisane do Rejestru Działalności Regulowanej, prowadzonego 

przez Burmistrza Goliny, na podstawie indywidualnych umów.  
 

W oparciu o przedłożone przez przedsiębiorców sprawozdania, w 2020 roku odpady zostały 

odebrane i zagospodarowane w ilościach przedstawionych w poniżej tabeli. 
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WYSZCZEGÓLNIENIE     ILOŚĆ (Mg) 

ODPADY ODEBRANE I PRZEKAZANE DO ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ ZGKIM 

 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  

 Papier i tektura  

 Szkło  

 Tworzywa sztuczne  

 Odpady ulegające biodegradacji  

 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne  

 Zużyte opony  

 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach - popioły  

 Odpady wielkogabarytowe  

1 715,4 

100,48 

270,50 

327,82 

763,92 

19,72 

35,84 

834,30 

169,14 

ODPADY ODEBRANE I ZAGOSPODAROWANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW WPISANYCH DO REJESTRU 

DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ 

 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  

 Opakowania z papieru i tektury  

 Opakowania z tworzyw sztucznych  

 Opakowania z metali  

 Metale 

245,13 

5,6 

3,0 

18,78 

6,5 

 

Łączna ilość wszystkich odpadów niesegregowanych zebranych z terenu Gminy Golina  

w roku 2020 wynosiła 1 960,53 Mg.  

10.  Realizacja uchwał w sprawie studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Golina 
Obecnie obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Golina uchwalone zostało w 2004 roku (Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Golina Uchwała Nr XXVII/139/2004 

Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2004 r.), a częściowo zmienione uchwałą z 2012 

roku (zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Golina Uchwała Nr XXVI/98/2012 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 maja 2012 r.). 

Na obszarze miasta i gminy Golina obowiązuje 16 miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. Aktualnie plany miejscowe obejmują około 18% 

powierzchni gminy. Bieżące potrzeby w zakresie zabudowy terenu uzupełniane są 

wydawanymi warunkami zabudowy na zasadzie głównie „plombowej”. Największy procent 

zasobności w plany miejscowe posiadają obręby geodezyjne: Węglew, Kraśnica, Spławie, 

Golina, Sługocinek. 

 
Widok na tereny inwestycyjne Sługocinek (zjazd z autostrady A-2) 
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W 2020 roku wydano 227 decyzji o warunkach zabudowy, w tym: 152 pod zabudowę 

mieszkaniową, 1 zabudowa letniskowa, 6 zabudowa produkcyjna, 68 inna zabudowa (garaże, 

budynki gospodarcze).  

Wydano również 10 decyzji inwestycji celu publicznego. Decyzje dotyczyły następujących 

inwestycji: 

1) budowa linii elektroenergetycznej kablowej Golina-Kolonia; 

2) rozbudowa sieci elektroenergetycznej obręb Golina; 

3) budowa bezobsługowej bazowej telefonii komórkowej Kawnice; 

4) budowa sieci elektroenergetycznej i oświetlenia zewntrznego Kawnice; 

5) zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części budynku OSP Golina; 

6) budowa sieci gazowej Kawnice; 

7) budowa sieci gazowej Węglew; 

8) budowa linii kablowej SN Kawnice; 

9) rozbudowa sieci elektroenergetycznej i oświetlenia zewnętrznego obręb Golina; 

10) budowa kanalizacji sanitarnej obręb Węglew. 

11. Biblioteka Publiczna w Golinie  

Biblioteka Publiczna w Golinie z siedzibą w Golinie, Plac Kazimierza Wielkiego 12, 

przede wszystkim gromadzi i udostępnia książki, opracowuje je merytorycznie i dba o jakość 

księgozbioru. Biblioteka zaprasza do wypożyczalni głównej w Golinie oraz do dwóch filii:  

w Przyjmie oraz w Kawnicach.  

Jak wynika ze sprawozdań, mieszkańcy gminy Golina są zadowoleni z oferty 

literackiej. Jednak trudny okres pandemii spowodował w 2020 roku spadek liczby 

czytelników w porównaniu z rokiem 2019. Procent czytelników zmalał z blisko 21% na 

blisko 20%. Czytelnicy mają realny wpływ na budowanie księgozbioru. Starając się dotrzeć 

do czytelników w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach oraz potrzebach stale 

rozbudowywane są zbiory specjalne. Dzięki współpracy z Biblioteką Cyfrową „Wolne 

Lektury” Biblioteka oferuje użytkownikom darmowy dostęp do e-booków i audiobooków.  

Czytelników, którzy lubią dzielić się wrażeniami ze swoich lektur i rozmawiać o nich, 

Biblioteka Publiczna zaprasza na comiesięczne spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki. 

Dyskusyjne Kluby Książki adresowane są do wszystkich, którzy nie tylko lubią czytać, lecz 

także rozmawiać o książkach. Projekt oparty jest bowiem na założeniu, że czerpać 

przyjemność z dyskutowania o literaturze można zawsze, nie tylko będąc jej znawcą czy 

krytykiem. Istnieją 4 dyskusyjne kluby książki: w Golinie (dla dorosłych i dla młodzieży) 

oraz w Przyjmie i Kawnicach (dla dorosłych). 

Biblioteka Publiczna w Golinie to nie tylko miejsce, gdzie można wypożyczyć książki, 

ale także: poczytać prasę, skorzystać z księgozbioru podręcznego, bezpłatnego Internetu oraz  

z usług ksero i innych urządzeń biurowych (drukarka, skaner). 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców działania Biblioteki Publicznej ogniskują 

działalność wokół hasła: Spotkajmy się na KAWIE: K-kultura, A-animacja,  

W-wiedza, I-informacja, E-edukacja. Biblioteka nie ustaje w wysiłkach, by promować 

czytelnictwo. Najskuteczniejszym sposobem są spotkania autorskie adresowane zarówno do 

najmłodszych, jak i do dorosłych. W 2020 roku uczniów odwiedzili: Paweł Beręsewicz, Zofia 

Stanecka. Na zaproszenie dyrektor Biblioteki Publicznej w Golinie  w bibliotece gościł 
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Zbigniew Kołba – fizjoterapeuta, autor książki dla dorosłych „Krioterapia. To warto 

wiedzieć”.  

Biblioteka nie zapomina o najmłodszych, rozbudzając ich zainteresowania czytelnicze 

poprzez zabawę. Temu służą zajęcia w Akademii Malucha, Zimowa Akademia Przygód, 

projekt „Wielki człowiek, mała książka”, lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki. 

Biblioteka brała udział w kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. Ma ona na celu 

propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczną, tanią i przyjazną metodę 

wspomagania ich wszechstronnego rozwoju. W roku 2020 odbył się pod hasłem "Cała Polska 

czyta o zwierzętach".   

Biblioteka Publiczna w Golinie jest postrzegana w regionie jako solidny, 

odpowiedzialny partner. Z Biblioteką współpracują ściśle jednostki samorządu terytorialnego, 

placówki oświatowe, kulturalne i stowarzyszenia. Wspólnie udało się zrealizować wiele 

inicjatyw i projektów służących dobru społeczeństwa lokalnego, m.in.: 

1) inicjatywa  Chóru VOKALIZA: Zaśpiewaj dla polskich żołnierzy - Kwarantanna 

2020. Chór wziął udział w akcji, której celem było propagowanie polskości, wartości 

narodowych, a także postaw patriotycznych poprzez wspólne zaśpiewanie przez 

Wielkopolan oficjalnej pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego „Marsz Pierwszej 

Brygady” w hołdzie bohaterom i żołnierzom z okazji 75. rocznicy zakończenia  

II wojny światowej; 

2) inicjatywy  stowarzyszenia Razem dla Goliny we współpracy z Biblioteką Publiczną: 

a) Akcja krwiodawstwa – 13.06.2020 r. zorganizowało pierwszą akcję 

krwiodawstwa w Golinie. W ten sposób uczczono Światowego Dnia Krwiodawcy 

przypadający 14 czerwca.  Krew oddało 50 osób. Wszystko odbywało się  

w zachowaniem reżimu sanitarnego;  

b) Seanse Filmowe "pod Chmurką" sierpień - wspólnie z Biblioteką Publiczną  

w Golinie i Domem Kultury w Golinie Stowarzyszenie realizowało wyżej 

wymieniony projekt dofinansowany ze  środków programu „Działaj Lokalnie” 

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię 

Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie 

„Solidarni w Partnerstwie”. Podczas dwóch seansów na Stadionie Miejskim  

w Golinie publiczność obejrzała dwie bajki dla dzieci oraz dwie komedie 

familijne; 

c) Projekt Międzypokoleniowo z Ekologią na Wesoło wrzesień - październik - 

współfinansowany ze środków Starostwa Powiatu Konińskiego. Celem akcji było 

promowanie nieśmiecenia oraz edukacja odpadowa. W pierwszym etapie projektu 

młodzież szkolna ze szkół podstawowych z gminy Golina  wzięła  udział  

w Ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Świata. Na zakończenie inicjatywy zasadzili 

symboliczne drzewko. W drugim etapie projektu odbył się Międzypokoleniowy 

Rajd Rowerowy Z EKOLOGIĄ MI PO DRODZE oraz piknik ekologiczny, 

podczas którego uczestnicy wzięli udział w zabawie i  konkursach. 

W trudnym okresie epidemii koronawirusa, dostosowując się do panujących obostrzeń 

Biblioteka Publiczna w Golinie zorganizowała: 
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a) akcję online "Nie zostawiam czytelnika" - w jej ramach bibliotekarze polecali 

ciekawe lektury oraz akcje i spotkania odbywające się online. Każdy taki post był 

opatrzony hasthagiem #NieZostawiamCzytelnika. Przedsięwzięcie to inicjatywa 

Wielkopolskich Dyskusyjnych Klubów Książki; 

b) spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych i Dyskusyjnego Klubu 

Książki dla Młodzieży od kwietnia do sierpnia odbywały się online; 

c) uruchomiono na szeroką skalę akcję "Książka na Telefon” - z oferty mogli 

skorzystać wszyscy mieszkańcy gminy Golina (a nie jak do tej pory tylko ci 

mający problemy z samodzielnym dotarciem do biblioteki). Czytelnik zamawiał 

książki, które biblioteka dostarczała pod wskazany adres. Przekazanie odbywało 

się bez kontaktu bezpośredniego, z zachowaniem wszelkich norm sanitarnych.  

Wszystkie działania Biblioteki Publicznej w Golinie miały na celu pokazać bibliotekę 

jako miejsce nowoczesne oraz przyjazne, gdzie można nie tylko wypożyczyć książkę, ale 

również zdobyć wiedzę oraz miło i ciekawie spędzić czas. Opinie mieszkańców i statystki 

udowadniają, że działania te przynoszą efekty.  

Działalność Hali Widowiskowo–Sportowej w Golinie w 2020 r. 

Sport jest nieodzownym elementem życia mieszkańców gminy Golina. Stanowi jedną  

z najważniejszych dziedzin, w ramach której funkcjonuje społeczność lokalna. Sport uczy 

istotnych wartości i postaw: pewności siebie, pracy w zespole, poczucia wspólnoty, szacunku, 

dyscypliny oraz postępowania zgodnie z zasadami fair play. Burmistrz Mirosław Durczyński 

oraz samorząd gminy Golina dostrzegają te zalety. Podejmowane są działania zmierzające do 

poprawy warunków oraz możliwości poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty i infrastruktury 

sportowej.   
 

Najważniejsze wydarzenia w 2020 roku: 

1) 25.01.2020 r. - XIII Samorządowe Kolędowanie: w golińskiej hali widowiskowo-

sportowej rozbrzmiały najpiękniejsze kolędy oraz pastorałki w ciekawych 

interpretacjach w wykonaniu burmistrzów, wójtów i pracowników wszystkich 

jednostek samorządowych z powiatu konińskiego oraz ze Starostwa Powiatowego;  

2) 01.02.2020 r. - Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Hali Widowiskowo- 

Sportowej pod honorowym patronatem burmistrza Goliny: w zmaganiach wzięło 

udział pięć drużyn; 

3) 27.01-07.02.2020 r. ferie zimowe: zajęcia z animatorem sportu: futsal, piłka siatkowa, 

badminton, piłka nożna, gry i zabawy; 

4) 22-23.02.2020 r. - Golińska Liga Futsalu: odbyły się dwie ostatnie kolejki Golińskiej 

Ligii Futsalu w sezonie 2019/2020. W rozgrywkach brało udział 9 drużyn; 

5) 29.02.2020 r. - 3 MEMORIAŁ JANKA KMIECZYŃSKIEGO: zawodnicy LZS 

Polonia Golina, rodzina Kmieczyńskich oraz zarządzający halą widowiskowo-

sportową w Golinie po raz trzeci zaprosili wszystkich miłośników sportu na Memoriał 

im. Jana Kmieczyńskiego. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz 

Goliny Mirosław Durczyński, natomiast patronat medialny sprawowała TTR - Twoja 

Telewizja Regionalna. Memoriał to doskonały sposób na upamiętnienie mieszkańca 

gminy Golina, wspaniałego piłkarza, od 1974 roku grającego na pozycji bramkarza. 

Jan Kmieczyński (1964-2015) bronił bramki w następujących zespołach: Mirek 

Adamów, Polonia Golina, Górnik Konin, Baszta Uniejów, Zjednoczeni Zagórów oraz 
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Lech Kozarzewek. Na trybunach zasiadło wielu miłośników piłki nożnej oraz najbliżsi 

Jana Kmieczyńskiego. Do rywalizacji przystąpiło pięć drużyn; 

6) 6.12.2020 r. - Turniej Mikołajkowy o Puchar Burmistrza Goliny: inaczej niż 

zawsze wyglądał Turniej Mikołajkowy na hali sportowo – widowiskowej w Golinie. 

W tym roku z racji na stan epidemiologiczny turniej odbył się bez udziału kibiców.  

W zmaganiach wzięło udział sześć drużyn Zespoły rywalizowały ze sobą w systemie 

"każdy z każdym". Zacięta walka o podium toczyła się do ostatniego meczu.  
 

W dzisiejszych czasach bardzo wiele osób świadomie wybiera siedzący tryb życia. 

Jednak władze samorządowe gminy Golina robią wszystko, by ten stan zmienić. Jak wynika  

z ewaluacji w znacznym stopniu się to udaje.  

12. Dom Kultury w Golinie 

Dom Kultury w Golinie z siedzibą w Golinie, Plac Kazimierza Wielkiego 2, prowadzi 

działalność kulturalną, rozrywkową i edukacyjną. Odgrywa również znaczącą rolą  

w integracji społeczności lokalnej i propagowaniu nowoczesnych, otwartych postaw 

życiowych. Wspiera wszystkie stowarzyszenia i nieformalne grupy, które pragną się spotykać 

w celu wymiany doświadczeń, zdobywania wiedzy itp. Jest głównym ośrodkiem 

propagowania kultury wysokiej na terenie gminy. W swoich działaniach zmierza do 

zaspokojenia potrzeb kulturalnych lokalnej społeczności lub rozbudzania tych potrzeb. 

Podnosi świadomość i wiedzę mieszkańców na temat różnorodnych form kultury i sztuki. 

Ponadto współorganizuje działania rekreacyjne i promujące gminę.  

W roku 2020 Dom Kultury był organizatorem następujących imprez i wydarzeń: 

XXVIII Finał WOŚP, Kreatywne Ferie Zimowe, Warsztaty EKO, Dzień Kobiet, Konkurs 

ekologiczny w dobie pandemii koronawirusa, szycie maseczek dla mieszkańców gminy 

Golina, Dzień Dziecka, „Z marszu do sieci. Orkiestra w kulturze on-line”, #ZAGRANE W 

DOMU, GASZYNCHALLANGE, „Zabierz mnie nad rzekę Wartę”, Urodzinowy Rajd 

Rowerowy, Wakacyjny Dom Kultury w Golinie, „Ananasy z naszej klasy – na wakacjach 

fajnie jest”, Kino pod chmurką, „Zakładki z lekturowymi bohaterami”, „Stroik dla 

Wszystkich Świętych”, Patriotyzm w dobie koronawirusa”, obchody Święta 11 Listopada, 

„W 102. rocznicę… filmy na cześć Niepodległej”, konkurs plastyczny „Bombka na choinkę”, 

„Przegląd kolęd w dobie pandemii”, „Kreatywnie – Twórczo – online”, „Pomoc ma moc” – 

paczka pod choinkę, Kulturalna Świetlica DK Golina przy Szkole Podstawowej im. Juliusza 

Słowackiego w Golinie.   

Najważniejsze wydarzenia w 2020 roku: 

1) 12.01.2020 r. - XXVIII Finał WOŚP: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała 

po raz dwudziesty ósmy.  Golina jak co roku czynnie włączyła się do akcji. 

35  wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej im. J. Słowackiego w Golinie i Szkoły 

Podstawowej im. M. Skłodowskiej – Curie w Przyjmie wyszło na ulice Goliny, by 

kwestować na pozyskanie środków dla zapewnienia najwyższych standardów 

diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. Ochotnicza Straż 

Pożarna w Golinie przeprowadziła ćwiczenia z udzielania pomocy medycznej  

i zakładania opatrunków. Za pośrednictwem profilu Domu Kultury na Facebooku 

można było licytować atrakcyjne gadżety przekazane na szczytny cel przez  golińskich 

mieszkańców oraz przedsiębiorców. Dochód z licytacji wyniósł 11 321,94 zł. 

Mieszkańcy Goliny wspierali Orkiestrę przekazując dobrowolne datki, brali udział  
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kiermaszu zorganizowanym przez Dom Kultury w Golinie. Dzięki hojności 

wszystkich ludzi dobrego serca sztab w Golinie zebrał  21 992,71 zł; 

2) Ferie Zimowe: zajęcia artystyczne, wycieczki kulturalne, kino,  naukowe i inne. 

Podczas tegorocznych Ferii Zimowych wszystkie chętne dzieci mogły skorzystać  

z różnych form spędzania czasu. W drugim tygodniu ferii odbył się Zimowy 

Objazdowy Dom Kultury. Tym razem odwiedziliśmy Sołectwa Gminy Golina, gdzie 

odbywały się warsztaty artystyczne. Podczas zajęć dzieci jak i dorośli wykonywali 

kotyliony oraz gry planszowe; 

3) 13.02.2020 r. - Warsztaty EKO: odbyły się warsztaty tworzenia wieszaków na 

klucze z różnych kawałków drewna będące odpadami z tartaku. Każdy pod nadzorem 

instruktora według własnego pomysłu i koncepcji przygotował wieszak na klucze; 

4) 6.03.2020 r. - Dzień Kobiet w DK Golina: (ostatnia impreza w realu): Dzień Kobiet 

organizowany cyklicznie przez Dom Kultury w Golinie, odbył się w auli Szkoły 

Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie. Sala pełna po brzegi Pań 

przybyłych na koncert. Dla Pań wystąpił TRIO TAKLAMAKAN. Podczas koncertu 

można było usłyszeć "folkowy nurt muzyki klasycznej". Wśród muzycznych 

fascynacji zespołu znajdowały się "połamane" rytmicznie tańce bałkańskie, 

żywiołowe, a niekiedy nostalgiczne, melodie klezmerskie oraz zadziorne tanga - nie 

tylko argentyńskie. Na zakończenie spotkania wszyscy zebrani mogli skorzystać ze 

słodkiego bufetu; 

5) Konkurs ekologiczny w dobie pandemii koronawirusa: Dom Kultury w Golinie 

zorganizował konkurs ekologiczny na prace plastyczne z materiałów recyklingowych 

dla dzieci i młodzieży  z terenu Miasta i Gminy Golina. Zadanie konkursowe polegało 

na wykonaniu pracy plastycznej z wykorzystaniem surowców wtórnych; 

6) Szycie maseczek przez DK Golina: Pracownicy Domu Kultury w Golinie wyszli 

naprzeciw  aktualnym potrzebom mieszkańców gminy i  postanowili szyć maseczki 

wielokrotnego użytku. W ręce mieszkańców gminy Golina trafiło 2.000 maseczek, 

które w większości otrzymali seniorzy z terenu gminy. Do każdej maseczki  

dołączono instrukcję jej  bezpiecznego użytkowania i prawidłowej dezynfekcji; 

7) 1.06.2020 r. - Dzień Dziecka: Dom Kultury w Golinie z okazji Dnia Dziecka  

w czasie pandemii koronowirusa zorganizował kilka konkursów dla najmłodszych 

mieszkańców Gminy Golina. Pierwszym był konkurs plastyczny pod nazwa – Moja 

rodzina w okresie pandemii „Wirusa w koronie, plastyką przegonię”. Drugim 

konkursem plastycznym był „Nie stój jak słup, wystawę zrób”. Wszystkie prace 

plastyczne zostały zaprezentowane na słupie ogłoszeniowym przy Urzędzie Miejskim 

w Golinie oraz na tablicy informacyjnej. Ostatnim punktem obchodów były 3 quizy 

tematyczne: Z przyrodą za pan brat, Historia Goliny, Bajkowy Dzień Dziecka;   

8) #ZAGRANE W DOMU: Orkiestra dęta działająca przy Domu Kultury w Golinie 

wraz z instruktorami wykonała utwór pt. "Uptown funk" arr. Jay Bocook, który został 

nagrany online. Każdy muzyk orkiestry miał zadanie wyćwiczyć swoją partię, nagrać 

dźwięk i obraz oraz przesłać filmik do montażu. Celem tego typu nagrań jest 

motywacja by nie odkładać instrumentów podczas trwania pandemii. Spotkania na 

próbach były chwilowo wstrzymane a brak kontaktu z instrumentem przez dłuższy 

czas dla muzyków może negatywnie wpłynąć na ich umiejętności oraz formę po 

powrocie do zajęć; 

9) 7.06.2020 r. - „Zabierz mnie nad rzekę Wartę”: akcja ekologiczna pod hasłem  

organizowana przez Stowarzyszenie Kulturalne Tradycja z Węglewa-Kolonii. 

Partnerami w realizacji przedsięwzięcia zostali: Dom Kultury w Golinie, 



Raport o stanie Gminy Golina  2020  

 

32 

 

Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi „NASZA RADOLINA” oraz Rodzinne 

Rajdy Rowerowe z Goliny. Honorowy patronat nad akcją objął Burmistrz Goliny 

Mirosław Durczyński. Liczna grupa osób, którym leży na sercu ekologia spotkała się  

by posprzątać brzegi Warty na terenie gminy Golina;  

10) 17.07.2020 r. - Urodzinowy Rajd Rowerowy: spod Domu Kultury w Golinie 

wystartował urodzinowy rajd rowerowy szlakiem I rajdu z 2004 roku. Trasa rajdu 

prowadziła: Golina – Myślibórz – Sławsk – Węglewskie Holendry – Kolno – Golina. 

W rajdzie uczestniczyło ponad 100 rowerzystów nie tylko z Gminy Golina. Metą była 

Świetlica Wiejska w Kolnie gdzie na uczestników czekał posiłek, w postaci grilla oraz 

słodki poczęstunek; 

11) Wakacyjny Dom Kultury w Golinie: Tradycyjnie, jak co roku, Dom Kultury  

w Golinie zorganizował Objazdowy Dom Kultury, który odwiedził 9 sołectw Gminy 

Golina. Podczas tegorocznych zajęć powstawały łapacze snów, które zapewnią 

dzieciom kolorowe sny. W zajęciach uczestniczyło blisko 150 osób, w różnym wieku 

tworzyli fantazyjne, kolorowe łapacze snów;  

12) Ananasy z Naszej Klasy – na wakacjach fajnie jest: w pierwszych dwóch 

tygodniach sierpnia grupa osób uczestniczyła w kreatywnych zajęciach animacyjno-

kulturalnych w budynku Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie; 

13)  21.08.2020 r. i 28.08.2020 r. - Kino pod chmurką: dwa pouczające i zabawne filmy 

animowane dla dzieci i dwie komedie dla całej rodziny obejrzeli mieszkańcy gminy 

Golina w dwa ostatnie piątki sierpnia, a wszystko to w ramach projektu  pn. „Akcja 

społeczna mobilizacja - kulturalne spotkania pod chmurką" dofinansowanego ze 

środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 

realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj 

Lokalnie Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”. Inicjatywa była realizowana 

przez Stowarzyszenie „Razem dla Goliny", Bibliotekę Publiczną w Golinie oraz Dom 

Kultury w Golinie. Inicjatywa spotkała się z ciepłym przyjęciem. Wieczornym 

seansom sprzyjała wspaniała pogoda, dlatego imprezy gromadziły liczne grono 

kinomaniaków. Mieszkańcy przychodzili całymi rodzinami bądź grupkami znajomych 

czy przyjaciół. Na zielonym terenie rozkładali własne koce i leżaki. Atmosferę kinową 

podtrzymywało stoisko gastronomiczne oferując w sprzedaży popcorn, watę cukrową, 

zakręconego ziemniaka, frytki i napoje;  

14) Zakładki z lekturowymi bohaterami: odbyły się warsztaty plastyczne dla klas VIa, 

VIIb, VIIIc ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie. 

Przeprowadziła je instruktor plastyki w miejscowym domu kultury. Robocze 

spotkania dla dzieci i młodzieży poprzedziła miniprelekcja polonisty o postaciach 

kluczowych dla wspomnianych wyżej lektur. Potem uczniowie wykonali zakładki do 

książek z wizerunkami bohaterów lektur. Uczniowie, przygotowali oryginalne  

i bardzo użyteczne prace; 

15) Stroik dla Wszystkich Świętych: Uroczystości Wszystkich Świętych oraz Zaduszki  

w 2020 roku wyglądały inaczej niż w ubiegłych latach. Wielu seniorów z gminy 

Golina nie mogło dotrzeć na groby bliskich. Brak symbolicznego światełka na mogile 

ukochanej osoby to dla osoby starszej duża przykrość, która może pogłębiać stres 

związany z izolacją społeczną.  Domu Kultury w Golinie zaproponował akcję dla 

seniorów, która polegała ona na wykonaniu przez załogę Domu Kultury 

okolicznościowego stroika i dostarczeniu go na wskazany przez seniora grób, nie 

zapomniano również o symbolicznym zniczu;  

16) „Patriotyzm w dobie koronawirusa”: Dom Kultury w Golinie zorganizował  

konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych z gminy Golina. 
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Celem konkursu było zaangażowanie środowisk w propagowaniu pozytywnego 

wzorca nowoczesnego patriotyzmu, budowanie wśród dzieci i młodzieży 

przywiązania do tradycji i historii własnego kraju, uczczenie obchodów Rocznicy 

Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz budowanie wśród dzieci i młodzieży 

poczucia dumy z historycznych dokonań naszych. Uczestnicy konkursu mieli za 

zadanie wykonanie kolażu, pracy plastycznej i wysłanie go e-mailem do Domu 

Kultury w Golinie.  

17) 11.11.2020 r. - Obchody Święta 11 listopada; 
18) W 102. rocznicę… Filmy na cześć niepodległej: na skutek panującej pandemii,  

w trosce o powszechne bezpieczeństwo, większość uroczystości organizowanych  

z okazji Święta Niepodległości nabrało w tym roku innego wyrazu. Wiele z nich 

przeniosło się do Internetu, przybierając w wirtualnym świecie niekonwencjonalne 

formy. Jedną z nich były okolicznościowe filmy. Z pomysłu wzięcia udziału  

w tematycznych nagraniach skorzystali uczniowie z klas VIIb i VIIIc ze Szkoły 

Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie; 

19) Konkurs plastyczny - „Bombka na choinkę”: szeroko pojęte kultywowanie tradycji 

związanych ze świętami Bożego Narodzenia stanowiło główny cel konkursu 

plastycznego zorganizowanego przez Dom Kultury w Golinie. Zadaniem jego 

uczestników, czyli dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy było wykonanie 

przestrzennej bombki na choinkę;  

20) Przegląd kolęd w dobie pandemii: Dom Kultury w Golinie zorganizował „Przegląd 

kolęd online”. W 2020 roku przedsięwzięcie to przebiegało w innej formie niż  

w minionych latach. Mimo tego, cieszyło się dużym zainteresowaniem, kilkanaście 

grup i indywidualnych zgłoszeń potwierdziło swój akces wzięcia w nim udziału; 

21) Kreatywnie – Twórczo – Online: na profilu internetowym na Facebook Domu 

Kultury były umieszczane filmiki,  z których każdy mógł zainspirować się i wykonać 

samodzielnie w domu; 

22) Pomoc ma moc - paczka pod choinkę: przed świętami Bożego Narodzenia,  

w pogoni za prezentami, warto zatrzymać się na chwilę, zwolnić i pomyśleć o innych. 

W naszej gminie są rodziny, dla których koniec grudnia to smutny, trudny czas 

wyborów, jaką rzecz pierwszej potrzeby kupić. O mieszkańcach w takiej sytuacji 

pomyśleli Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński, Dom Kultury w Golinie; 

Wspólnymi siłami przygotowali 32. paczki, które trafiły do rodzin będących pod 

opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Spakowano m. in: artykuły 

spożywcze, chemię gospodarczą oraz dużo słodyczy. Urząd Miejski w Golinie 

(Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) sfinansowała 

podarunki, natomiast za stronę logistyczną przedsięwzięcia odpowiadała załoga Domu 

Kultury. Obdarowani byli miło zaskoczeni, nie ukrywali wzruszenia. Warto 

zaznaczyć, że wspomniana akcja została zorganizowana zamiast corocznej, 

tradycyjnej już "Wigilii z burmistrzem", na której mieszkańcy nie mogli się spotkać  

z włodarzem z powodu panującej pandemii. 

23) Kulturalna Świetlica DK Golina przy Szkole Podstawowej im. J. Słowackiego  

w Golinie: na czas remontu budynku Domu Kultury od 22.06.2020 r. do 12.03.2021 r. 

siedziba Domu Kultury tymczasowo mieściła się w szkole, gdzie pracownicy 

prowadzili kulturalną świetlicę dla dzieci oczekującej na dowozy. Podczas zajęć 

prowadzono zajęcia artystyczne, animacyjne, kulturalne, które cieszyły się dużym 

zainteresowaniem i dobrą opinią wśród mieszkańców Gminy Golina.   
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Dom Kultury w Golinie obok organizacji imprez prowadzi stałe formy działalności.  

Są to zajęcia w pracowni plastycznej, zajęcia w pracowni muzycznej (nauka gry na 

saksofonie, klarnecie, trąbce, gitarze klasycznej, tubie, puzonie, perkusji, sakshornie, 

keyboardzie, zespół wokalny Video Stars, zespół wokalny dla dzieci młodszych, Kapela 

Podwórkowa) oraz zajęcia taneczne - MAŻORETKI.  

Działalność Domu Kultury w Golinie w 2020 roku różniła się od dotychczasowej ze 

względu na pandemię COVID-19. W obliczu sytuacji epidemicznej kwestia bezpieczeństwa 

nabrała większego znaczenia. Wprowadzono nowe zasady mające ważny cel - ograniczenie 

możliwości zakażenia i zapewnienie maksimum poczucia bezpieczeństwa dla pracowników 

Domu Kultury w Golinie. Swoją pracę Dom Kultury przeniósł do sieci i starał się wypełnić 

kulturą przestrzeń online. Docierał do swoich odbiorców za pośrednictwem wirtualnej 

przestrzeni: strona internetowa, Facebook, YouTube. 

Dom Kultury w Golnie w 2020 roku otrzymał dofinansowanie z Narodowego 

Centrum Kultury w ramach programu "Kultura w sieci" dotację w wysokości 22 000,00 zł  

100% dofinansowania z NCK na realizację zadania pod nazwą „Z marszu do sieci. Orkiestra 

w kulturze on-line".   

13. Ochotnicze Straże Pożarne 

Ochotnicza Staż Pożarna – jest umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, 

organizacją społeczną, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami 

żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Ochotnicze Straże Pożarne funkcjonują  

w oparciu o przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach, ustawy o ochronie 

przeciwpożarowej, a jej szczegółowe zadania oraz organizację określa własny statut.  

Do głównych celów i zadań Ochotniczych Straży Pożarnych należą: 

1) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie 

w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi 

podmiotami; 

2) udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń 

ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń; 

3) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz 

sposobach ochrony przed nimi; 

4) upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz 

prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej; 

5) wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej; 

6) działania na rzecz ochrony środowiska; 

7) wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie; 

8) wykonywanie innych zadań określonych w statucie OSP; 

9) udział w zawodach sportowo-pożarniczych. 

Na terenie gminy Golina funkcjonuje 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,  

w tym dwie jednostki, tj. OSP Golina i OSP Przyjma zostały włączone do Krajowego 

Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W dniu 7 sierpnia 2020 r. zostało podpisane Porozumienie 

dotyczące włączenia do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jednostki Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Węglewie. To pierwszy krok do włączenia na okres 5 lat  jednostki OSP 

Węglew do KRSG. Porozumienie  stanowi bowiem podstawę do wydania przez Komendanta 

Głównego PSP decyzji o włączeniu jednostki  w szeregi Krajowego Systemu Ratowniczo – 

Gaśniczego. 
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Ochotnicza Straż Pożarna w 2020 roku interweniowała 256 razy, w tym 169 wyjazdy 

dot. pożarów, 78 miejscowych zagrożeń (np. wichury, plamy oleju, pomoc innym służbom 

itp.), odnotowano 7 wyjazdów w związku z fałszywymi alarmami i 2 wyjazdy gospodarcze. 

Druhowie OSP w roku 2020 podnosili swoje kwalifikacje i uczestniczyli w różnego rodzaju 

szkoleniach. 
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1 Adamów 47 0 7 54 0 - 1 0 0 0 0 0 

2 Golina 119 34 2 155 2 
lekki-2010, 
średni-2016 

0 62 45 4 0 111 

3 Kawnice 86 6 11 103 3 
lekki-2002, 

średni-1989, 
średni-1990 

0 16 6 0 0 22 

4 Kraśnica 50 18 7 75 1 lekki-1976 0 6 2 0 0 8 

5 Myślibórz 37 63 4 104 1 średni-1974 0 3 0 0 2 5 

6 Przyjma 150 37 19 206 1 średni-2019 1 17 9 1 0 27 

7 Radolina 52 26 0 78 1 lekki-1970 0 0 0 0 0 0 

8 Rosocha 75 0 2 77 1 lekki-1972 0 41 5 0 0 46 

9 Spławie 53 185 16 254 1 lekki-1975 1 2 1 0 0 3 

10 Węglew 58 0 0 58 2 
lekki-1995, 
ciężki-1995 

0 22 10 2 0 34 

 RAZEM 675 343 68 1164 13 x 3 169 78 7 2 256 

 

Z powodu epidemii Koronavirusa w 2020 roku nie odbyły się Gminne Zawody  

Sportowo-Pożarnicze.  

Przy ochotniczych strażach pożarnych mogą być powoływane Młodzieżowe Drużyny 

Pożarnicze (MDP), które stanowią przyszłe kadrowe zaplecze każdej jednostki. Młodzieżowa 

drużyna pożarnicza jest integralną część składową danej jednostki OSP. Osoby działające  

w takiej drużynie poznają zasady funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej w Polsce, 

zapoznają się ze sprzętem będącym na wyposażeniu danej OSP, uczą się zachowania  

w sytuacjach niecodziennych, od najmłodszych lat wyrabiają w sobie poczucie 

odpowiedzialności, uczą się opanowania, dyscypliny, a także podnoszą swoją sprawność 

fizyczną poprzez udział w zawodach sportowo-pożarniczych. Na terenie gminy Golina  

4 jednostki zorganizowały drużyny młodzieżowe: OSP Golina, OSP Przyjma, OSP Spławie  

i OSP Rosocha, które łącznie zrzeszają 59 młodych adeptów pożarnictwa. 

Ochotnicze straże pożarne zajmują się również szeroko rozumianą działalnością 

kulturalną i wychowawczą. Przy jednostce OSP Golina działa orkiestra strażacka,  

a jednostki OSP ściśle współpracują z lokalnymi stowarzyszeniami i organizacjami. 

Druhowie OSP zajmują się również szkoleniami z zakresu pierwszej pomocy.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/MDP


Raport o stanie Gminy Golina  2020  

 

36 

 

Wydatki gminy Golina na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w 2020 roku 

zamknęły się w kwocie 299 351,14 zł.  

Oprócz wydatków na bieżących na działalność jednostek znalazły się wydatki 

inwestycyjne i dotacje dla jednostek. Wydatki majątkowe dotyczyły: termomodernizacji 

budynku OSP w Węglewie poprzez wymianę drzwi garażowych oraz zakup drzwi do Sali 

OSP oraz termomodernizacja budynku OSP w Kawnicach poprzez wymianę drzwi 

garażowych. Gmina Golina przekazała jednostkom OSP dotacje na dofinansowanie wkładu 

własnego jednostek OSP w ramach Programu Modernizacji OSP dofinansowanego  

z WFOŚiGW. Dzięki pozyskanym środkom w 8 jednostkach OSP założono instalacje 

fotowoltaniczne (Adamów, Golina, Kawnice, Kraśnica, Przyjma, Rosocha, Spławie, 

Węglew).  

Na działalność jednostek OSP w 2020 roku pozyskano środki zewnętrzne z Funduszu 

Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości: 

 zakup odzieży specjalistycznej dla OSP w Kawnicach: ogólna wartość projektu 

11 693,61 zł, kwota dofinansowania 11 573,61 zł, środki własne 120,00 zł,  

 zakup wyposażenia/sprzętu dla OSP w Myśliborzu: ogólna wartość projektu  

11 000,00 zł, kwota dofinansowania 10 890,00 zł, środki własne 110,00 zł.  

Na fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup 

środków ochrony indywidualnej strażaka wykorzystywanych podczas działań ratowniczo – 

gaśniczych, w tym z zakresu ratownictwa chemiczno – ekologicznego na terenie miasta 

Konina i powiatu konińskiego gmina Golina przekazała dotację w kwocie 15 000,00 zł. 

Środki trafiły do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie. 

14. Straż Miejska w Golinie 

Straż Miejska w Golinie wykonuje zadania w zakresie ochrony i porządku 

publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. W 2020 roku w Straży 

Miejskiej było zatrudnionych 2 funkcjonariuszy, którzy pracowali w godzinach pracy Urzędu, 

tj. 7:30 – 15:30. Od listopada 2020 r. stan osobowy Straży Miejskiej w Golinie zmniejszył się 

do jednej osoby. Dodatkowo strażnicy odbyli 8 służb z funkcjonariuszami policji  

z Komisariatu Policji w Golinie w godzinach uzgodnionych z Policją. 

Do zadań Straży Miejskiej należy w szczególności:  

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych; 

2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym  

w przepisach o ruchu drogowym; 

3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia 

obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych 

oraz innych miejscowych zagrożeń; 

4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo 

miejsc zagrożonych takimi zdarzeniami przed dostępem osób postronnych  

i zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także 

ustalenie, w miarę możliwości świadków zdarzenia; 

5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;  

6) współdziałanie z organizatorami i innym i służbami w ochronie porządku  podczas 

zgromadzeń i imprez publicznych; 

7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izb wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, 

jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, 
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znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają 

życiu lub zdrowiu innych osób; 

8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzaju zagrożeń, a także inicjowanie 

i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie  popełnianiu przestępstw 

i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie  

z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi; 

9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości  pieniężnych 

dla potrzeb miasta. 
 

W 2020 roku Straż Miejska podjęła różnego rodzaju interwencje. Działania  

w poszczególnych działach przedstawiały się następująco: 

 wylegitymowano 495 osoby,  

 przeprowadzono 74 rozmowy pouczająco – ostrzegawcze, z czego 44 dotyczyły 

niewłaściwego zachowania nakazowych środków bezpieczeństwa przy trzymaniu 

psów, a pozostałe 30 rozmów związanych było z wykroczeniami sanitarno – 

porządkowymi na terenie posesji oraz w miejscach publicznych, 

 skontrolowano 306 pojazdów głównie pod kątem niewłaściwego parkowania oraz 

niszczenia, zanieczyszczania dróg, chodników, miejsc publicznych, 

 5 osób doprowadzono do miejsca zamieszkania, gdzie przekazano pod opiekę 

najbliższych,  

 1 osobę nietrzeźwą przekazano funkcjonariuszom policji z KP Golina (najbliższa 

rodzina nie chciała go przyjąć, został odwieziony do PDOZ w Koninie), 

 załatwiono łącznie 191 interwencji, z czego 25 dotyczących porządku 

publicznego, 18 zagrożenie w ruchu drogowym, 49 odnośnie zwierząt,  

22 zagrożenie życia i zdrowia, 18 awarie techniczne, 27 ochrony środowiska,  

a 32 nieporozumień rodzinnych i sąsiedzkich, 

 zabezpieczono 25 razy miejsce zdarzenia (tj. kolizja, czynności do ugrzęźniętych 

pojazdów na drogach, porzuconych śmieci w lasach),  

 33 razy wykonano czynności do zabitych zwierząt na terenie miasta i gminy 

Golina (13 psów, 3 koty, 4 lisy, 5 dzików, 8 saren,), 

 6 razy wykonano czynności do uszkodzenia pokryw studzienek kanalizacyjnych, 

 sprawdzano zabezpieczenie obiektów handlowych na terenie miasta i gminy 

Golina, 

 7 razy dokonano kontroli punktów skupu złomu, 

 kontrola posesji pod kątem Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

48 razy, 

 dokonano 19 rekontroli posesji w których wcześniej stwierdzono 

nieprawidłowości, 

 sprawdzono 49 kotłowni pod kątem spalania materiałów zabronionych, 

 wielokrotne kontrole posesji na terenie miasta i gminy Golina pod kątem 

właściwej segregacji śmieci,  

 kontrole ilości osób w posesji pod kątem złożonej deklaracji dotyczącej wywozu 

śmieci, 

 12 razy sprawdzono żwirownie Przyjma IV, gdzie znajdowały się pojemniki  

z niebezpiecznymi substancjami, 

 podczas służby zabezpieczono porządek publiczny w czasie odbywających się,  

co miesiąc jarmarków na terenie targowiska gminnego w Golinie - 5 razy,  
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 35 razy sprawdzano warunki bytowe osób samotnie mieszkających oraz osób 

bezdomnych (w tym pomoc osobie w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia), 

 11 razy sprawdzono warunki bytowe psów,  

 2 razy nadzorowano prawidłowość tankowania oleju opałowego do zbiorników 

CO w szkole podstawowej w Radolinie,  

 ujawniono 28 nieprawidłowości związanych głównie z uszkodzeniami znaków 

drogowych, sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulicznego), 

 udzielono 21 asekuracji pracownikom UM w Golinie, pracownikom MOPS-u, 

straży rybackiej i łowieckiej, pracownikom TONZ z Konina,  

 uczestniczono w 15 spotkaniach środowiskowych ze społeczeństwem,  

tj. z pracownikami wydziału ochrony środowiska w Koninie, z pracownikami 

MOPS-u, pracownikami punktów skupu surowców wtórnych, z pracownikami 

oczyszczalni ścieków w Golinie, z gminnymi i powiatowymi lekarzami 

weterynarii, z pracownikami ZDKiA, ZDW i ZDP, z księżmi,  

 schwytano i zabezpieczono w schronisku dla zwierząt w Koninie 13 psów,  

1 rannego łabędzia i 2 ranne bociany zabezpieczono w Mini Zoo w Koninie,           

 odbyto 9 wspólnych służb z funkcjonariuszami policji z KP Golina (w godz. 6–14 

i 14–22) oraz dokonywano wspólnych sprawdzeń osób przebywających na 

kwarantannie. W trakcie w/w służb: asysta przy kontroli 7 pojazdów, asysta przy  

5 interwencjach, kontrola pawilonów handlowych pod kątem przestrzegania 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (wspólnie  

z dzielnicowymi). 
 

W wyniku powyższych działań w 2020 roku nałożono 7  mandatów karnych na łączną 

kwotę 750 zł. Udzielono 504 pouczenia z czego 27 za wykroczenia przeciwko porządkowi  

i spokojowi publicznemu, 10 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia,  

19 z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, 256 za wykroczenia przeciwko 

bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (głównie za parkowanie w miejscu 

niedozwolonym), 28 za wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej, 12 za wykroczenia 

przeciwko urządzeniom użytku publicznego, 14 za wykroczenia z ustawy o ochronie 

zwierząt, 123 za wykroczenia z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, 15 za wykroczenia z aktów prawa miejscowego.   

 Straż Miejska w Golinie ściśle współpracuje w wieloma instytucjami o organizacjami 

działającymi na terenie gminy Golina, w regionie konińskim oraz na terenie województwa 

wielkopolskiego. 

 Wydatki gminy Golina na działalność Staży Miejskiej w 2020 roku zamknęły się  

w kwocie 144 720,62 zł. 

15. Komisariat Policji w Golinie 

Komisariat Policji w Golinie swym zasięgiem działania obejmuje region dwóch gmin  

tj. Golina i Kazimierz Biskupi. Stan etatowy Komisariatu to 17 policjantów, w tym  

12 pracujących w Posterunku Policji w Golinie. 

Przez teren działania Komisariatu przebiegają trzy główne ciągi komunikacyjne,  

tj. odcinek autostrady A-2, odcinek drogi krajowej K-92, odcinek drogi wojewódzkiej W-264 

i W-467. Pozostała sieć dróg to drogi powiatowe i gminne. Taka sieć drogowa ma 

bezpośredni wpływ na występowanie zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W 2020 
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roku na terenie gminy Golina doszło do 13 wypadków drogowych, w wyniku których 

odnotowano 2 ofiary śmiertelne, 13 zostało rannych. Ponadto odnotowano 66 kolizji 

drogowych. 

Postępowania przygotowawcze i wszelkie czynności dochodzeniowo–śledcze  

w Komisariacie Policji w Golinie prowadzone i realizowane są przez dwóch detektywów 

Zespołu Kryminalnego Komisariatu Policji w Golinie. Na terenie gminy Golina w 2020 roku 

102 postępowania przygotowawcze. Odnotowano następujące kategorie przestępstw: kradzież 

z włamaniem, kradzież mienia, uszkodzenie mienia, działania wynikające z ustawy  

o narkomanii, uszkodzenia ciała. 

W 2020 roku liczba ujawnionych wykroczeń na terenie gminy Golina wyniosła  

492, w tym: przeciwko mieniu 45, porządkowe bez drogowych 201, pozostałe 246. 

W 2020 roku gmina Golina przekazała dotację w kwocie 10 000,00 zł na Fundusz 

Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu z przeznaczeniem na pokrycie części 

kosztów remontu i wyposażenia centrum operacyjnego w Komendzie Miejskiej Policji  

w Koninie. 

16. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Golinie 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Golinie, ul. Parkowa 6, zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 

1996 r. o gospodarce komunalnej jest podmiotem gospodarczym realizującym zadania  

o charakterze użyteczności publicznej samorządu terytorialnego, polegającym na 

zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie 

dostępnych. Kapitał podstawowy Spółki wynosi 374 000,00 zł i dzieli się na 748 równych  

i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy. Wszystkie udziały  

w kapitale zakładowym zostały objęte przez jednego Wspólnika - Udziałowca - Gminę 

Golina. 

Wiodącą działalnością Spółki jest odbiór odpadów od mieszkańców Gminy Golina oraz 

transport odpadów na składowisko wskazane w umowie z Gminą Golina. Do zadań 

realizowanych przez ZGKiM należy również utrzymanie czystości na terenie miasta Golina, 

utrzymanie terenów zielonych, administrowanie placami targowymi, trzymanie czystości na 

przystankach autobusowych na terenie Gminy Golina. Ponadto Spółka wykonuje prace 

remontowe na terenie miasta Golina. Spółka uzyskuje dobre wyniki dotyczące poziomu 

odzysku odpadów segregowanych kierowanych do recyklingu. Odbierane frakcje odpadów 

segregowanych to: odpady z tworzyw sztucznych, papier i makulatura, odpady szklane, 

popioły paleniskowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady 

ulegające biodegradacji oraz odpady wielkogabarytowe. Pozostałe gałęzie działalności Spółki 

to: wywóz nieczystości płynnych na teren zlewni przy oczyszczalni ścieków w Golinie, 

odbiór i transport odpadów stałych od podmiotów gospodarczych z terenu Gminy Golina oraz 

inne prace zlecone przez osoby fizyczne i podmioty gospodarcze. 

ZGKiM Sp. z o.o. w 2020 roku osiągnęła przychody ogółem w wysokości 2 147 717,83 

zł, w tym ze sprzedaży 2 110 868, 67 zł oraz osiągnęła zysk brutto w kwocie 174 455,15 zł, 

zysk netto po opodatkowaniu wyniósł 157 300, 95 zł. 

Spółka dokonała zakupów inwestycyjnych na kwotę 163 969,81zł. 

Zakupiono: śmieciarkę 120 000 zł, dmuchawy do liści (3 sztuki) 32 764,23 zł, 

odkurzacz do liści 5 284,55 zł, kontenery na gruz (3 sztuki) 19 600 zł. Ponadto zakupiono 

także: komputery (3 sztuki) 10 958,40 zł, niszczarkę 1 259,35 zł, szafę metalową 655,28 zł, 

serwer 3 448 zł. 
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W 2020 roku Spółka zatrudniała 22 osoby. Zatrudnieni pracownicy są mieszkańcami 

Gminy Golina. Stan zatrudnienia zwiększył się o 2 osoby i jest optymalny do zadań 

wykonywanych przez Spółkę. 

Dodatkowo Urząd Miejski w Golinie w 2020 roku zatrudnił 7 osób do pracy w ramach 

robót publicznych. Do obowiązków pracowników należały prace porządkowe na terenie 

gminy Golina. Warunkiem zatrudnienia tych osób była rejestracja w Powiatowym Urzędzie 

Pracy i posiadanie statusu osoby bezrobotnej. Pracownicy wykonywali pracę pod nadzorem 

Prezesa ZGKiM w Golinie. 

17. Ochrona zdrowia 

Na terenie gminy Golina w 2020 roku funkcjonowały trzy przychodnie lekarskie:  

Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Medyk" s.c., NZOZ Przychodnia Lekarska  

w Kawnicach, Przychodnia STOMED. Na terenie gminy usługi stomatologiczne pełnią dwa 

gabinety: Przychodnia STOMED, Gabinet Stomatologiczny Grzegorz Molenda oraz 

dodatkowo w Szkole Podstawowej w Golinie funkcjonuje szkolny gabinet stomatologiczny, 

usług którego korzystają dzieci i młodzież w wieku do 18 lat, opiekę stomatologiczną  

w gabinecie zapewnia Przychodnia STOMED. Ponadto w gminie znajdują się cztery 

prywatne apteki: Apteka ZŁOTA, Apteka FLORIAŃSKA, Apteka VITA, Apteka POD 

ZŁOTĄ WAGĄ. 

W 2020 roku w gminie Golina zorganizowano wiele akcji zdrowotnych promujących 

zdrowy tryb życia oraz działania profilaktyczne dla mieszkańców gminy: 

 15 stycznia 2020 r. – Bezpłatne badania w MAMMOBUSIE: gmina Golina  

we współpracy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej DIAGNOSTYKA – 

LARGO zorganizowała bezpłatne badania dla kobiet w wieku 50-69 lat, które  

w ciągu ostatnich 2 lat nie korzystały z mammografii opłacanej przez NFZ. Badania 

odbyły się w mammobusie, który zaparkował przy ZGKiM w Golinie, 

 w trzy kolejne weekendy września, tj. w dniach 12-27.09.2020 r. odbył się kurs  

z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków z Ochotniczych Straży 

Pożarnych z terenu gminy Golina. W szkoleniu uczestniczyli druhowie z jednostek 

OSP:  Adamów, Golina, Kawnice, Kraśnica, Przyjma, Rosocha i Węglew. Wzięły  

w nim udział 23 osoby. Szkolenie zakończył egzamin potwierdzający opanowanie 

wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu ratownictwa medycznego. Wszyscy 

uczestnicy kursu uzyskali pozytywny wynik egzaminu oraz otrzymali tytuł 

“Ratownika” zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym, który jest ważny przez 3 lata. Tym samym uzyskali 

najwyższy możliwy stopień przeszkolenia w zakresie ratownictwa, który dostępny jest 

dla osób nieposiadających wykształcenia medycznego. 
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18. Najważniejsze wydarzenia kulturalne i sportowe

1) Wydarzenia kulturalne  

12.01.2020 W 28. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wzięło udział 35 wolontariuszy. Część 

artystyczna finału odbyła się w sali widowiskowej Domu Kultury w Golinie, gdzie na scenie 

wystąpiły dzieci i młodzież z gminnych placówek oświatowych, Chór Vokaliza z Goliny oraz 

Kapela Podwórkowa Goliniaki Kraciaki. Równolegle do występów i części artystycznej  

w przestrzeni Domu Kultury odbył się kiermasz książek i zabawek oraz liczne licytacje.  

Łącznie, dzięki zbiórce do skarbon, sprzedaży fantów podczas kiermaszu i licytacjom 

podczas 28. Finału WOŚP w Golinie udało się zebrać kwotę 21 990,00 zł i tym samym 

zeszłoroczny rekord został pobity. 

  
 

25.01.2020 r. XIII Samorządowe Kolędowanie - w golińskiej hali widowiskowo-sportowej rozbrzmiały 

najpiękniejsze kolędy oraz pastorałki w ciekawych interpretacjach. Nastrojowe wykonania, 

świadczące o wrażliwości muzycznej,  zaprezentowali burmistrzowie, wójtowie i pracownicy 

wszystkich jednostek samorządowych z powiatu konińskiego oraz ze Starostwa Powiatowego. 

Zdarzyło się to po raz pierwszy w historii organizacji Samorządowego Kolędowania. 

Uroczystość na stałe wpisała się w kalendarz imprez powiatu konińskiego. 
 

 
 

03.02.2020 Goliński Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował działalność  w roku  2020.   

Na zaproszenie dyrektor Biblioteki Publicznej w Golinie  - Żanetty Matlewskiej do książnicy 

przybył Zbigniew Kołba – fizjoterapeuta, autor książki dla dorosłych „Krioterapia. To warto 

wiedzieć”. Podczas spotkania pisarz mówił o leczniczym działaniu niskich temperatur. Gość 

pokazywał też ćwiczenia relaksacyjne i uczył jak dbać o kręgosłup oraz, co bardzo ważne, 

uświadomił nam, jak sami możemy sobie pomóc bez uciekania się do farmakologii. 
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06.03.2020 Dzień Kobiet, organizowany jest cyklicznie przez Dom Kultury w Golinie. Odbył w auli 

Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie. Spotkanie zorganizował Dom 

Kultury w Golinie. Wśród zaproszonych gości byli: Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński, 

zaproszeni goście oraz mieszkańcy Gminy Golina. Burmistrz Goliny złożył życzenia licznie 

zgromadzonym paniom z okazji Dnia Kobiet. Dla Pań wystąpił TRIO TAKLAMAKAN. 

Podczas koncertu można było usłyszeć "folkowy nurt muzyki klasycznej". Wśród muzycznych 

fascynacji zespołu znajdowały się "połamane" rytmicznie tańce bałkańskie, żywiołowe,  

a niekiedy nostalgiczne, melodie klezmerskie oraz zadziorne tanga - nie tylko argentyńskie. 

 

 
 

03.05.2020  Samorządowcy z Goliny uczcili 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Najpierw msza 

święta za ojczyznę w kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Golinie, a później kwiaty i 

znicze przy obelisku „Tym, co za Polskę życie oddali”. W uroczystości upamiętniającej 229. 

rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, wzięli udział: burmistrz Mirosław Durczyński, radni 

oraz dyrektor Biblioteki Publicznej w Golinie. 
 

 
 

13.06.2020 Z okazji przypadającego 14 czerwca Światowego Dnia Krwiodawcy, Biblioteka Publiczna  

w Golinie, Stowarzyszenie Razem dla Goliny oraz Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  

w Kaliszu zorganizowały pierwszą w Golinie akcję oddawania krwi. Inicjatywa podjęta  

w szczytnym celu zakończyła się sukcesem. Krew oddało 50 osób. Akcja odbywała się  

z zachowaniem reżimu sanitarnego. 
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21 i 28.08.2020 W dniu 21.08.2020 r. na dużym ekranie wyświetlono bajkę „Mustang z Dzikiej Doliny”  

i komedię „Starsza pani musi zniknąć”, natomiast 28.08.2020 r. wyświetlono bajkę 

„Wpuszczony w kanał” i komedię „Zamiana ciał”. 

Wieczornym seansom sprzyjała wspaniała pogoda, dlatego imprezy gromadziły liczne grono 

kinomaniaków. Mieszkańcy przychodzili całymi rodzinami bądź grupkami znajomych czy 

przyjaciół. Na zielonym terenie rozkładali własne koce i leżaki. Atmosferę kinową 

podtrzymywało stoisko gastronomiczne oferując w sprzedaży popcorn, watę cukrową, 

zakręconego ziemniaka, frytki i napoje. 

Inicjatywa była realizowana przez Stowarzyszenie "Razem dla Goliny", Bibliotekę Publiczną 

w Golinie oraz Dom Kultury w Golinie. 
 

 
 

22.08.2020  W parafii pw. Św. Mateusza w Myśliborzu uroczyście obchodzono święto plonów. Tym razem 

gospodarzem obchodów było sołectwo Radolina. Uroczystości dożynkowe odbyły się  

w udekorowanym parku. Rozpoczęła je msza święta polowa sprawowana przez proboszcza  

ks. Andrzeja Czubaszewskiego i ks. Krzysztofa Wilkosa z Parafii Matki Bożej Pocieszenia  

w Kawnicach. Uroczystą oprawę Eucharystii podkreślała obecność pocztu sztandarowego 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Radolinie. 
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05.09.2020 Narodowe Czytanie to zainicjowana w 2012 roku przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

ogólnopolska akcja publicznego interpretowania największych polskich dzieł literackich. 

Tegoroczną lekturą Narodowego Czytania wybrano "Balladynę" Juliusza Słowackiego. 

Narodowe Czytanie to akcja, która na stałe wpisała się w kalendarz uroczystości 

organizowanych przez  Bibliotekę Publiczną w Golinie wraz z filią w Przyjmie.  

Jej dziewiątą odsłonę zainaugurował Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński.  Fragmenty 

"Balladyny" Juliusza Słowackiego czytały również członkinie Dyskusyjnego Klubu Książki dla 

dorosłych i młodzieży działających przy Bibliotece Publicznej w Golinie. 
 

 
 

06.09.2020 Dożynki powiatowe w Licheniu - uroczystą mszą św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej 

Licheńskiej rozpoczęły się tegoroczne dożynki powiatowo-gminne. Podczas mszy św., której 

przewodniczył ks. Janusz Kumala MIC, kustosz sanktuarium rolnicy z powiatu konińskiego 

dziękowali za tegoroczne plony. Gminę Golina reprezentowało sołectwo Przyjma, które 

wykonało okazały wieniec dożynkowy. W uroczystościach dożynkowych uczestniczyli 

również Burmistrz Mirosław Durczyński z małżonką, Żanetta Matlewska - radna powiatu 

konińskiego, Anna Kapturska, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Golinie oraz 

przedstawiciele pozostałych sołectw z terenu gminy. 

 
28.09.2020 W Senacie 28 września 2020 r. wręczono nagrody laureatom 18. edycji konkursu „Sołtys 

Roku”, organizowanego przez redakcję „Gazety Sołeckiej” i Krajowe Stowarzyszenie 

Sołtysów. Jego celem jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów. 

Uroczystość poprzedziła konferencja „Fundusz sołecki, czy czas na zmiany?”, przygotowana 

przez komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Samorządu Terytorialnego  

i Administracji Państwowej we współpracy z organizatorami konkursu. 

W śród 10 wyróżnionych sołtysów tytuł Sołtysa Roku 2019 znalazła się Pani Iwona Kościeska 

sołtys sołectwa Przyjma. 
 

 



Raport o stanie Gminy Golina  2020  

 

45 

 

13.10.2020 W Szkole Podstawowej w Kawnicach w godzinach popołudniowych Burmistrz Goliny 

Mirosław Durczyński razem z Panią Sekretarz Goliny Panią Anną Górzną spotkał się z 

przedstawicielami golińskiej oświaty, żeby na ich ręce przekazać wszystkim pracownikom 

zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych na terenie gminy Golina podziękowania 

za determinację i trud, jaki wkładają w kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży. 

  

 

11.11.2020 W związku ze stanem epidemii w 2020 roku Święto Niepodległości w gminie Golina miało 

skromny przebieg. 

Uroczystości niepodległościowe rozpoczęła msza święta za Ojczyznę w kościele pod 

wezwaniem Matki Boskiej Szkaplerznej w Golinie. 

Następnie przedstawiciele władz samorządowych na czele z Burmistrzem Goliny Mirosławem 

Durczyńskim wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Golinie Wojciechem Wojdyńskim, 

Przewodniczącą Rady Powiatu Konińskiego Żanettą Matlewską, przedstawicielami sołtysów 

oraz przewodniczącymi Rad Osiedlowych złożyli wiązanki kwiatów i znicze przy obelisku 

"Tym, co za Polskę życie oddali" na Placu Kazimierza Wielkiego w Golinie. 

Zebrani przyłączyli się do Ogólnopolskiej Akcji ośpiewania Mazurka Dąbrowskiego.  

O godzinie 12:00 wspólnie zaśpiewano hymn Polski. 

Z uwagi na restrykcje związane ze stanem epidemii, wąskie grono osób: kilkoro Radnych Rady 

Miejskiej w Golinie, przedstawiciele sołtysów, Przewodniczący Rad Osiedlowych i 

mieszkańcy gminy znaleźli czas, by godnie uczcić to ważne dla wszystkich Polaków święto. 
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2) Wydarzenia sportowe 

01.02.2020 Zwieńczeniem pierwszego tygodnia ferii był Halowy Turniej  Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora 

Hali  Widowiskowo- Sportowej w Golinie pod honorowym patronatem Burmistrza Goliny 

Mirosława Durczyńskiego. 

W zmaganiach  wzięło udział   pięć drużyn: CoCo Jumbo, Young Boys Team, Aksjomaty, 

PrzyjGo, FC Młodzi. Zespoły rywalizowały ze sobą w systemie " każdy z każdym".  

 
 

15.02.2020  W hali widowiskowo-sportowej w Witkowie odbyły się XXI Regionalne Zawody Radnych, 

Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów w Tenisie Stołowym. W imprezie wzięło 

udział 160 samorządowców z 25 gmin i 14 powiatów Wielkopolski. Jak co roku Gminę Golina 

oraz powiat koniński reprezentowała silna drużyna radnych na czele z burmistrzem Goliny 

Mirosławem Durczyńskim zdobywając dla gminy Golina 2 miejsce, przyczyniając się tym 

samym do zdobycia II miejsca oraz Pucharu Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla 

powiatu konińskiego. 

 
 

22-23.02.2020 W hali widowiskowo- sportowej w Golinie  odbyły się dwie ostatnie kolejki. Golińskiej Ligii 

Futsalu w sezonie 2019/2020.  W rozgrywkach brało udział 9 drużyn.  Piłkarzy dopingował 

Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński- Honorowy Prezes OZPN KONIN. 
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29.02.2020 III Memoriał imienia Jana Kmieczyńskiego - zawodnicy LZTS Polonia Golina, rodzina 

Kmieczyńskich oraz zarządzający halą widowiskowo-sportową  w Golinie po  raz trzeci 

zaprosili wszystkich miłośników sportu na Memoriał im. Jana Kmieczyńskiego. Honorowy 

patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński, natomiast patronat 

medialny sprawowała TTR - Twoja Telewizja Regionalna. Do rywalizacji przystąpiło pięć 

drużyn. 

 
 

19.06.2020 Akcja #GaszynChallenge w Golinie - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Golinie oraz 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Biblioteki Publicznej w Golinie "pompowali" na 

rzecz Livi Mirkiewicz, rocznej mieszkanki naszej Gminy, która musi przejść skomplikowaną  

i kosztowną operację, która pomoże uratować zdeformowaną nóżkę dziewczynki. 

 

 
 

21.06.2020 

 

I miejsce dla LZS Polonia Golina w półfinale do Letniej Spartakiady 2020 w piłce nożnej -  

w Ostrowie Wielkopolskim odbyły się eliminacje do XXII Letniej Spartakiady 2020 w grach 

zespołowych. LSZ Polonia Golina zajęła I miejsce w półfinale Letniej Spartakiady 2020 w 

piłce nożnej. Zespół reprezentowali: Jakub Kasprzak, Michał Dybczak, Kamil Juśkiewicz, 

Adam Kusiołek, Jakub Kusiołek, Miłosz Modrzyński, Szymon Cyferkowski i Michał Koliński.  

 
 

18.07.2020 16. Urodzinowy Rajd Rowerowy – punktem startu był Domu Kultury w Golinie. Urodzinowy 

rajd rowerowy szlakiem I rajdu z 2004 roku. Trasa rajdu prowadziła: Golina – Myślibórz – 

Sławsk – Węglewskie Holendry – Kolno – Golina. W rajdzie uczestniczyło ponad 100 

rowerzystów nie tylko z Gminy Golina. Metą rajdu była Świetlica Wiejska w Kolnie, gdzie na 

uczestników czekał posiłek, w postaci grilla oraz słodki poczęstunek. 
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27.07.2020 I miejsce dla zespołu LZS Polonia Golina w finale XXII Wojewódzkiej Wielkopolskiej Letniej 

Spartakiady LZS - w Środzie Wielkopolskiej odbył się finał Wojewódzkiej XXII 

Wielkopolskiej  Letniej Spartakiady LZS w grach zespołowych. Tytuł Mistrza w piłce nożnej 

przypadł naszej drużynie LZS Polonia Golina.  

Skład zwycięskiego zespołu: Mateusz Zaborski, Robert Iwiński, Michał Dybczak, Michał 

Koliński, Miłosz Modrzyński, Jakub Kasprzak i Marek Jabłoński. 

 

 
 

27-29.08.2020 XXIII Ogólnopolska Spartakiada LZS odbyła się w Ciechanowie, podczas której 

zawodnicy gminy Golina odnotowali bardzo dobre wyniki. Województwo Wielkopolskie  

w piłce nożnej oraz w podnoszeniu ciężarka mężczyzn 17,5 kg w kategorii do 85 kg  

i powyżej 85 kg reprezentowali zawodnicy Gminy Golina. 2 miejsce w podnoszeniu 

ciężarka mężczyzn w kategorii do 85 kg zajął Kamil Borek, 4 miejsce w podnoszeniu 

ciężarka mężczyzna w kategorii powyżej 85 kg zajął Daniel Słomka. 4 miejsce również 

zajęła drużyna FC Polonia Golina w składzie: Miłosz Modrzyński, Szymon Cyferkowski, 

Robert Iwiński, Miłosz Łukasiewicz, Szymon Kierzek, Maciej Przebieracz i Marek 

Jabłoński. W klasyfikacji ogólnej województw wygrała Wielkopolska. 

 

13.09.2020 Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi "Nasza Radolina" zorganizowało drugi spływ 

kajakowy "Gmina na kajakach". Stuosobowa, międzypokoleniowa grupa popłynęła  

z Ladorudza do Radoliny. 
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19.09.2020 Już po raz trzynasty odbył się tradycyjny rajd rowerowy pn. "Konińska Masa 

Rowerzystów". Cykliści z powiatu konińskiego wyruszyli na wyprawę ulicami Konina. 

Wśród nich nie mogło zabraknąć reprezentacji gminy Golina, która pojawiła się na starcie 

jako jedyna spośród samorządów powiatu konińskiego. 

 

 
 

03.10.2020 Międzypokoleniowy Rajd Rowerowy "Z EKOLOGIĄ MI PO DRODZE" połączony  

z piknikiem ekologicznym. 100 miłośników jazdy na rowerze wyruszyło z placu Kazimierza 

Wielkiego 12. Trasę  przebiegała przez pobliskie, malownicze miejscowości i była 

odpowiednia zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.  

Na Stadionie Miejskim w Golinie (mecie wyprawy) na rowerzystów czekała niespodzianka: 

piknik ekologiczny. Uczestnicy rajdu mogli nie tylko zjeść smaczny ciepły posiłek, ale także 

zmierzyć się w różnych ciekawych konkrecjach, konkursach i quizach  ekologicznych.  

Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie Razem dla Goliny. 

 

 
 

  

3) Sukcesy i osiągnięcia  

Kapituła Konkursu "Samorządowy Lider Edukacji" zdecydowała  

o przyznaniu Gminie Golina Certyfikatu i Wyróżnienia 

"Samorządowy Lider Edukacji" w edycji 2020/2021. Certyfikat 

przyznano w Jubileuszowej, X edycji Ogólnopolskiego Konkursu  

i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządowych 

Województw "Samorządowy Lider Edukacji". Certyfikat nadany 

został na podstawie rekomendacji Komisji Ekspertów, 

reprezentujących polskie środowisko akademickie. Organizatorem 

merytorycznym Konkursu jest Fundacja Rozwoju Edukacji  

i Szkolnictwa Wyższego. Certyfikat potwierdza, że uhonorowana nim 

jednostka samorządu terytorialnego realizuje lokalną politykę edukacyjną w sposób wzorcowy: 

nowoczesny, innowacyjny, zgodny z potrzebami interesariuszy JST, z uwzględnieniem 

aktualnych wyzwań demograficznych, kulturowych, gospodarczych i społecznych. Certyfikat 
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"Samorządowy Lider Edukacji" stanowi potwierdzenie przestrzegania przez JST najwyższych 

standardów jakościowych w dziedzinie zarządzania lokalną przestrzenią edukacyjną.  

Sukces sołectwa Spławie i Przyjma w IV edycji 

konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska”.  

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uczestnikom 

samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa 

Wsi 2013-2020” przyznał  tytuł laureata konkursu 

sołectwu Spławie, natomiast sołectwo Przyjma 

otrzymało wyróżnienie konkursie. Nagroda finansowa dla laureata konkursu w  kwocie 3 tys. 

zł trafiła na konto Gminy Golina, a następnie zostanie wykorzystana na wskazany cel przez 

sołectwo. 

W dniu 22.01.2020 r. Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński  

wraz z wieloma samorządowcami wielkopolskich gmin 

uczestniczył w konferencji „Liderzy zrównoważonego 

rozwoju” w Poznaniu, zorganizowanej przez  spółkę INEA.  

Prezes firmy wręczył na ręce Pana Burmistrza statuetkę jako 

wyraz uznania za wspieranie działań na rzecz 

zrównoważonego rozwoju oraz promowanie postaw 

ekologicznych.  

Firma INEA prowadzi ogólnopolski ranking gmin, które 

angażują się w działania związane ze zrównoważonym 

rozwojem oraz ochroną środowiska, pt. "Lider Rozwoju". 

Jego celem jest wyróżnienie jednostek samorządowych, które 

angażują się w budowę innowacyjnego, nowoczesnego 

społeczeństwa, a przy tym promują ideę zrównoważonego rozwoju. Lokalne samorządy są 

oceniane w trzech kategoriach: Ekologia i Ochrona Środowiska, Inwestycje i Technologia 

oraz Edukacja i Bezpieczeństwo. Gmina, która zdobędzie największą liczbę punktów, 

otrzyma tytuł Lidera Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju. Poza samorządami, INEA 

nagradzać będzie także poszczególne osoby działające na ich obszarze, które swoim 

zaangażowaniem przyczyniają się do rozwoju danego regionu. Program swoim patronatem 

objęło Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Rozwoju. 

Gmina Golina otrzymała podziękowanie z zaangażowanie na rzecz zrównoważonego 

rozwoju, promowanie postaw ekologicznych i udział w rankingu LIDER ROZWOJU. 
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II. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GOLINY W 2020 R. 

1. Wykaz najważniejszych wydarzeń w 2020 roku 

02.01.2020 Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. – podpisanie umowy                

na zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości na 

których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Golina od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 
15.01.2020  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – udział w II Nadzwyczajnym 

Wielkopolskim Kongresie Samorządowym pn.: finanse samorządowe jako podstawa działań 

na rzecz społeczności lokalnych. 

16.01.2020 Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie – udział w spotkaniu roboczym z dyrekcją  

i częścią administracji Szpitala, a także przedstawicielami Departamentu Zdrowia Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

17.01.2020 

 

Urząd Miejski w Golinie – podpisanie umowy z Zakładem Usług Wodnych Spółka z o.o.  

z siedzibą w Koninie dotyczącej udzielenia pożyczki z przeznaczeniem na pokrycie 

należności z tytułu podatku od towarów i usług VAT za rok 2020 od inwestycji 

realizowanych na terenie Gminy Golina w ramach projektu „Uregulowanie gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie gminy Golina w ramach obszaru KOSI”. 
 

Dom Kultury w Sławsku gm. Rzgów – udział w uroczystym oddaniu nowej oczyszczalni 

ścieków oraz drogi w Sławsku. 
 

UKS POWA – Sekcja Karate Stare Miasto - udział w podsumowaniu Sportowego Roku 2019 

Powiatu Konińskiego. 

21.01.2020 Kancelaria Notarialna w Koninie – podpisanie aktów notarialnych. Realizacja uchwały                   

Nr XXXI/161/2017 Rady Miejskiej w Golinie z 23.02.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne przejęcie działki nr 306/14 w obrębie Węglew z przeznaczeniem pod drogę 

wewnętrzną osiedlową oraz Uchwały Nr XII/58/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 27.06.2019 

r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Golina części nieruchomości  

w obrębie Brzeźniak z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.  

22.01.2020 INEA Poznań – udział w konferencji Liderzy Zrównoważonego Rozwoju-Technologia, 

Środowisko, Inwestycje. 

24.01.2020 Szkoła Podstawowa w Golinie – udział w Spotkaniu z Kulturą. 

25.01.2020 Szkoła Podstawowa w Kawnicach – otwarcie III Memoriału im. Dariusza Kuszyńskiego, 
 

Hala widowiskowo-sportowa w Golinie - udział w XIII Samorządowym Kolędowaniu. 

27.01.2020 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przy Szkole Podstawowej w Kawnicach – otwarcie zabawy 

integracyjnej dla dzieci z gminy Golina. 

29.01.2020 Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych – udział w zjeździe wójtów, 

burmistrzów, prezydentów miast i starostów w Ślesinie. 

03.02.2020 Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu - odbiór promesy przyznanej Gminie Golina 

przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stanowiącą gwarancję środków 

finansowych w wysokości 533 600 zł na utworzenie Gminnego Klubu Malucha pn. Kącik 

Skrzata w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 

lat 3 MALUCH. 

06.02.2020 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie- udział w konferencji pt. „Perspektywy dla 

rozwoju Internetu Rzeczy-Samorząd Przyszłości”. 

10.02.2020 Golina – sala „Golinianka” - otwarcie XIII edycji Forum Rolniczego, zorganizowanego przez 

Wielkopolską Izbę Rolniczą. 
 

Fundacja Rozwoju Centrum Macierz Polonii w Poznaniu – udział w konferencji 

„Społeczeństwo obywatelskie a ochrona środowiska”. 

13.02.2020 Urząd Miejski w Golinie – spotkanie robocze z przedstawicielami Zakładu Usług Wodnych  

w Koninie Spółka z o.o. dotyczące inwestycji realizowanych na terenie Gminy Golina  

https://agencja-informacyjna.com/tag/Fundacja-Rozwoju-Centrum-Macierz-Polonii/
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w ramach projektu „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina  

w ramach obszaru KOSI”. 

15.02.2020 Hala sportowa OKSiR w Witkowie – udział wraz z Radnymi Rady Miejskiej w XXI 

Regionalnych Zawodach Radnych, Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Starostów                   

w Tenisie Stołowym – Memoriale im. Krzysztofa Szkudlarka. 

16.02.2020 Hala widowiskowo-sportowa w Golinie – uroczyste podsumowanie turnieju OZPN                     

w Koninie w kategorii Młodzika Starszego. 

17.02.2020 Komisariat Policji w Golinie – udział w uroczystym przekazaniu radiowozu policyjnego dla 

komisariatu. 

18.02.2020 Zakład Usług Wodnych w Koninie – przewodniczenie Zgromadzeniu Związku 

Międzygminnego  Wodociągów i Kanalizacji w Koninie. 

19.02.2020 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o. w Golinie – udział                        

w posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

23.02.2020 Hala widowiskowo-sportowa w Golinie – wręczenie nagród w związku z zakończeniem 

Golińskiej Ligii Futsalu w sezonie 2019/2020. 

25.02.2020 Urząd Miejski w Koninie – udział w seminarium pt. „Zamówienia publiczne  

w jst z uwzględnieniem najnowszych zmian” zorganizowanym przez Stowarzyszenie 

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu. 

Szkoła Podstawowa w Golinie – wręczenie nagród w gminnym konkursie „Młodzież 

Zapobiega Pożarom”. 

26.02.2020 Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie – przewodniczenie                     

w posiedzeniu Zgromadzenia Związku. 

29.02.2020 Hala widowiskowo-sportowa w Golinie –wręczenie nagród w III Memoriale imienia Jana 

Kmieczyńskiego. 

10.03.2020 Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – udział w posiedzeniu Komisji Ochrony 

Środowiska i Obszarów Wiejskich. 

11.03.2020 Szkoła Podstawowa w Kwnicach – udział w zebraniu sprawozdawczym Oddziału Gminnego 

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Golinie w 2019 roku. 

19.03.2020 Gmina Stare Miasto – udział w konferencji pn. „Człowiek i rodzina w społeczności lokalnej  

w 30-lecie samorządu terytorialnego i pomocy społecznej”. 

16.04.2020 Przekazanie placówkom oświatowym z terenu gminy sprzętu komputerowego, który został 

zakupiony w ramach projektu pn. „Zdalna szkoła” w ramach Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 201-2020. 

17.04.2020 Podpisanie umowy z firmą Usługi Ogólno-Budowlane Damian Pieszak ma przebudowę 

i wyposażenie Domu Kultury na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej. 

23.04.2020 Podpisanie umowy na udzielenie dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  

w Koninie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup niezbędnej aparatury medycznej 

na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych związanych ze zwalczaniem COVID-19”. 

Podpisanie aktu notarialnego na ustanowienie na rzecz gminy Golina służebności przesyłu 

obejmującego prawo wybudowania kanalizacji sanitarnej na nieruchomości gruntowej działka 

118/12 w obrębie Golina Kolonia zgodnie z projektem budowlanym. 

06.05.2020 Podpisanie umowy z PUP w Koninie na zatrudnienie 4 osób bezrobotnych skierowanych  

z Urzędu Pracy w Koninie na wykonanie robót publicznych. 

18.05.2020 Udział w spotkaniu w sprawie realizacji projektu – Uregulowanie gospodarki wodno-

ściekowej na terenie gmin KOSI w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim. 
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20.05.2020 Podpisanie umowy z Zakładem Robót Inżynieryjnych inż. Stanisław Dropiński na realizację 

zadania pn. Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Golina w zakresie 

przebudowy ul. Szarych Szeregów. 

28.05.2020 Udział w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w Miejskim Zakładzie Gospodarki 

Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. 

03.06.2020 Udział w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w ZGKiM sp. z o.o. w Golinie 

04.06.2020 Udział z przedstawicielami Gminnego Koła Sołtysów w Zjeździe Delegatów Wielkopolskiego 

Stowarzyszenia Sołtysów - Kowale Księże gmina Turek. 

Przekazanie placówkom oświatowym z terenu gminy sprzętu komputerowego, który został 

zakupiony w ramach projektu pn. „Zdalna szkoła” w ramach Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 201-2020. 

17-18.05.2020 Udział w wyjazdowym posiedzeniu Konwentu Wójtów i Burmistrzów Gmin Aglomeracji 

Konińskiej. 

20.06.2020 Kontrola wałów przeciwpowodziowych. 

22.06.2020 Podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Budowlanych Jakub Wawrzyniak 

na uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina – budowa kanalizacji 

sanitarnej i sieci wodociągowej Węglew – Kraśnica. 

23.06.2020 Udział w Zwyczajnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie. 

26.06.2020 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie – udział w spotkaniu grup roboczych 

powołanych w celu opracowania Planu Transformacji Wielkopolski Wschodniej w ramach 

działalności Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie. 

30.06.2020 Podpisanie umów z Wojewodą Wielkopolskim: o objęciu w 2020 roku dopłatą ze środków 

funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 

przewozów autobusowych oraz o dofinansowanie zadania pn.: „Budowa dróg gminnych wraz 

z odwodnieniem w miejscowości Golina w zakresie przebudowy ul. Szarych Szeregów  

z odwodnieniem do istniejącej kanalizacji deszczowej”. 

01.07.2020 Podpisanie umowy z Panem Damianem Pieszakiem, właścicielem firmy Ogólno-budowlanej, 

na roboty budowlane polegające na adaptacji pomieszczeń szkoły podstawowej w Golinie na 

Gminny Klub Malucha w zakresie zmiany sposobu użytkowania części budynku szkoły 

podstawowej wraz z przebudową oraz budową placu zabaw. Inwestycja realizowana jest  

w ramach projektu: „Kącik skrzata – Gminny Klub Malucha” dofinansowanego ze środków 

funduszu pracy w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki na dziećmi  

w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020. 

06.07.2020 Podpisanie umów z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie 

zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Węglew-Kraśnica” mająca 

na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina oraz na zakup 

sadzonek drzew miododajnych. 

07.07.2020 Zakład Usług Wodnych w Koninie – przewodniczenie Zgromadzeniu Związku 

Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie. 

14.07.2020 Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu – udział w Zwyczajnym Zgromadzeniu 

Wspólników Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w sp. z o.o. 

17.07.2020 Podpisanie umów z wicemarszałkiem województwa wielkopolskiego na realizację projektu 

przez sołectwo Węglew pn. "Integracja lokalna mieszkańców - odnowiona świetlica wiejska  

i ogród jak sprzed lat" oraz dla sołectwa Kawnice na realizację przedsięwzięcia pn. "Tu jest 
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moje miejsce, tu jest mój dom - Klub Integracji Społecznej". 

22.07.2020 Podpisanie umowy z Panią Małgorzatą Maćkowską, właścicielką firmy Expandor, na dostawę 

urządzeń i wyposażenie kuchni dla Szkoły Podstawowej w Golinie. 

04.08.2020 Podpisanie umowy partnerskiej z Prezydentem Miasta Konina na rzecz realizacji projektu 

"Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI - etap III". 

05.08.2020 Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pt. ”Rewitalizacja Osiedla Starówka 

w miejscowości Golina” w związku ze zmianą kosztów realizacji zadania po przeprowadzeniu 

postępowania przetargowego. 

07.08.2020 Podpisanie porozumienia z pełniącym obowiązki Komendantem Miejskiej Państwowej Straży 

Pożarnej w Koninie i Ochotniczą Strażą Pożarną w Węglewie dotyczące włączenia do 

krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Węglewie. 

12.08.2020 Podpisanie porozumienia z wojewodą wielkopolskim o dofinansowanie zadania 

realizowanego w ramach programu Wieloletniego „Senior+ na lata 2015-2020 Edycja 2020 

Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+”. 

Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej ZGKiM w Golinie sp. z o.o. 

13.08.2020 Podpisanie umowy wicemarszałkiem województwa wielkopolskiego w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Brzeźniak. 

14.08.2020 Podpisanie aktu notarialnego - realizacja uchwały Nr XVIII/95/2020 Rady Miejskiej  

w Golinie z dnia 31.01.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działek nr 

314/5 i 315/15 w obrębie Kawnice z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną. 

21.08.2020 Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Koninie – udział w spotkaniu w ramach programu 

LIFE AFTER COAL - wsparcie regionów węglowych w procesie sprawiedliwej transformacji 

energetycznej. 

22.08.2020 Sołectwo Radolina – udział w dożynkach parafialnych pw. Św. Mateusza w Myśliborzu. 

24.08.2020 OSP w Kowalu – udział w XIX Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Króla 

Kazimierza Wielkiego. 

02.09.2020 Podpisanie umowy z Panem Łukaszem Etenkowskim, właścicielem firmy Fil-Pol, na dostawę 

i montaż boksów szatniowych wraz z ławkami dla Szkoły Podstawowej w Kawnicach. 

04.09.2020 Podpisanie aktu notarialnego - realizacja uchwały Nr XXII/120/2020 Rady Miejskiej  

w Golinie z dnia 25.06.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 

nieruchomości położonej w obrębie Węglew dz. nr 769 z przeznaczeniem na rozbudowę 

infrastruktury gminnej. 

06.09.2020 Bazylika w Licheniu – udział w dożynkach powiatowo - gminnych. 

07.09.2020 Podpisanie umowy z Panią Małgorzatą Maćkowską, właścicielką firmy Expandor, na dostawę 

i montaż urządzeń oraz wyposażenia kuchni dla Szkoły Podstawowej w Golinie w ramach 

modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

08.0.2020 Podpisanie umowy z Panem Piotrem Zbyszewskim właścicielem firmy Agromax Zakład 

Usługowo-Handlowy na zakup sadzonek drzew miododajnych w łącznej ilości 1 025 szt. 

Stare Miasto – udział w Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia „Solidarni 

w Partnerstwie”. 

09.09.2020 Podpisanie umowy z firmą Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k.  

z Warszawy w zakresie doradztwa podatkowego na rzecz gminy Golina. 
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10.09.2020 Podpisanie umowy z Panią Kamillą Kall Carrion prezesem zarządu firmy Kall Carrion 

Trading sp. z o.o. sp.k. na dostawę i montaż: mebli, multimedialnej pracowni językowej dla 

24 stanowisk uczniowskich, sprzętu AGD na potrzeby Szkoły Podstawowej  

w Kawnicach realizowane w ramach postępowania pn. Dostawa i montaż wyposażenia  

w Szkole Podstawowej w Kawnicach. 

14.09.2020 Podpisanie umowy z firmą Activate sp. z o.o. z Konina reprezentowaną przez Pana Roberta 

Lewandowskiego prezesa zarządu na usługę zaprojektowania i wdrożenia strony internetowej 

Klubu Malucha w Golinie. 
 

Udział w posiedzeniu Konwentu Wójtów i Burmistrzów Gmin Aglomeracji Konińskiej. 

21.09.2020 Gmina Golina Szkoły Podstawowe w Przyjmie, Golinie i Kawnicach – wręczenie stypendium 

Burmistrza Goliny za rok szkolny 2019/2020, które przyznano najzdolniejszym uczniom klas 

IV - VIII. 

28.09.2020 Warszawa - Senat Rzeczypospolitej Polskiej – udział w gali finałowej 18. edycji 

ogólnopolskiego konkursu "Sołtys Roku” w związku z wręczeniem nagrody Pani Iwonie 

Kościelskiej sołtys sołectwa Przyjma. 

29.09.2020 Podpisanie umowy z panem Damianem Pieszakiem właścicielem firmy Usługi Ogólno-

Budowlane w celu realizacji zadania pn. Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu 

„Senior+”. 

03.10.2020 Stadion Miejski w Golinie – udział w pikniku ekologicznym podsumowującym projekt 

„Międzypokoleniowo z ekologią na wesoło" zrealizowanego przez Stowarzyszenie Razem dla 

Goliny. 

06.10.2020 Podpisanie umowy z panem Krzysztofem Kowalskim prezesem zarządu Przedsiębiorstwa 

Inżynieryjno Drogowego sp. z o.o. na wykonanie zadania polegającego na przebudowie drogi 

dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzeźniak. 

Udział w uroczystości pasowania uczniów klasy I oraz wręczenie stypendium Burmistrza 

Goliny za rok szkolny 2019/2020. 

09.10.2020 Urząd Miejski w Golinie - podpisanie aneksu do umowy o partnerstwie ze Starostą 

Konińskim dla realizacji wspólnego projektu pn. „Bezpieczna aglomeracja konińska – 

rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania” w związku ze zmianą wartości projektu. 

13.10.2020 Szkoła Podstawowa w Kawnicach – wręczenie nagród Burmistrza Goliny z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej. 

15.10.2020 Podpisanie umowy z Bankiem Spółdzielczym w Koninie na zaciągniecie kredytu 

długoterminowego w kwocie 4 500 000 zł. 

Podpisanie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu na pokrycie przez 

Gminę Golina kosztów remontu i wyposażenia centrum operacyjnego w Komendzie Miejskiej 

Policji w Koninie. 
11.11.2020 Udział w gminnych uroczystościach z okazji Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

Koniński Klub Golfowy Pole Golfowe Zibi Golf & Tenis Club – wręczenie pucharów  

w Turnieju Golfowym Niepodległości. 

13.11.2020 Podpisanie umowy z Panem Patrykiem Chorzewskim, właścicielem firmy PAT-KOMP - 

Informatyczna Obsługa Firm, na wyposażenie szkół podstawowych z terenu gminy Golina  

w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej - 

dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Poznaniu. 

17.11.2020 Udział w zdalnym  Walnym Zgromadzeniu Wspólników Miejskiego Zakładu Gospodarki 

Odpadami Komunalnymi w Koninie przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej. 

06.12.2020 Wręczenie nagród w Gminnym Mikołajkowym Turnieju Piłki Nożnej na hali widowiskowo-

sportowej w Golinie. 
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09.12.2020 Podpisanie umowy z firmą Cezas s.c. Wiesław Halagiera i Krzysztof Moroz na dostawę  

i montaż wyposażenia do Dziennego Domu „Senior+” w zakresie części I – pn. „Meble na 

wymiar i wyposażenie rożne”. 

Udział w Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

14.12.2020 Przekazanie sprzętu multimedialnego oraz materiałów dydaktycznych zakupionych w ramach 

projektu wyposażenia szkół podstawowych z terenu gminy Golina w sprzęt i pomoce 

naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej w 70% dofinansowanego  

w ramach programu Edukacja Ekologiczna przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

16.12.2020 Podpisanie umowy z firmą Expandor Małgorzata Maćkowska Szyszyńskie Holendry na 

dostawę i montaż wyposażenia do Dziennego Domu „Senior+” w zakresie części II pn. 

„Sprzęt RTV i AGD”. 

22.12.2020 OSP w Kawnicach i Myśliborzu – przekazanie jednostką sprzętu na bezpłatne używanie  

z przeznaczeniem na cele ochrony zdrowia związane z prowadzeniem statutowej działalności. 

2. Przyjęcia interesantów przez Burmistrza Goliny  

Burmistrz Goliny przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od godziny 10:00  

do 15:30. W ramach przyjęć interesantów w 2020 roku Burmistrz Goliny rozmawiał  

z nimi na następujące tematy: 

Praca i 

zatrudnienie 

Remonty 

bieżących 

Przyznanie 

lokali 

komunalnych 

Przyznanie 

pomocy 

społecznej 

Gospodarka 

przestrzenna 

Sprawy skarg OGÓŁEM 

SPRAW 

43 79 6 39 52 9 228 

3. Podjęte zarządzenia  

Burmistrz Goliny podjął 66 Zarządzeń oraz 32 Zarządzenia jako Kierownik Urzędu 

Miejskiego w Golinie. 

4. Ograniczenia pracy urzędu spowodowana stanem epidemii 

W następstwie wprowadzonego stanu epidemii związanego z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-COV-2  i  nałożonych wytycznych oraz zaleceń w zakresie funkcjonowania 

urzędów, instytucji państwowych i samorządowych gmina Golina wdrożyła procedury, 

których celem było: zwiększenie bezpieczeństwa pracowników urzędu, jednostek podległych, 

firm współpracujących oraz interesantów, minimalizowanie ryzyka zakażenia, ograniczenie 

liczby kontaktów w placówkach w danym przedziale czasowym, tym samym chroniąc 

pracowników przed możliwym zakażeniem, podejmowanie na bieżąco szybkich działań 

dostosowanych do etapu zaawansowania stanu epidemii.  

Pomimo tych obostrzeń interesanci Urzędu byli przyjmowani i obsługiwani na bieżąco 

– z zachowaniem reżimu sanitarnego. Wyjątkiem był okres na przełomie listopada/grudnia 

2020, ponieważ także wśród pracowników pojawiły się zachorowania lub też nałożona 

została na nich obowiązkowa kwarantanna. Do odwołania Urząd Miejski w Golinie 

wstrzymał bezpośrednią obsługę interesantów. Wizyty osobiste na terenie Urzędu możliwe 

były w sprawach pilnych, niecierpiących zwłoki. Terminu i godzina wizyty w Urzędzie były 
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uzgadniane telefonicznie z właściwym merytorycznie pracownikiem. Wejście do Urzędu było 

możliwe tylko w wyznaczonym terminie. Zalecane było załatwiane spraw urzędowych  

w formie telefonicznej i korespondencyjnej: pocztą tradycyjną na adres urzędu, drogą 

elektroniczną na adres email: golina@golina.pl oraz przez skrzynkę ePUAP: 

/Golina/SkrytkaESP. Interesanci mieli również możliwość składania pism, wniosków i podań 

w formie papierowej do Skrzynki Podawczej umieszczonej w przedsionku w wejściu do 

budynku Urzędu. 

mailto:golina@golina.pl
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III. REALIZACJA POLITYK, STRATEGII I PROGRAMÓW 

W okresie sprawozdawczym w gminie Golina realizowane były następujące strategie  

i programy: 

1. Strategia Rozwoju Gminy Golina na lata 2016–2026. 

2. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

na lata 2018–2021. 

3. Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzież z terenu Gminy 

Golina. 

4. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Golina na lata 2017–2023. 

5. Program opieki nad zabytkami Gminy Golina na lata 2018–2021. 

6. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Golina na lata 2015–2020. 

7. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Golina na lata 

2018–2022. 

8. Gminny program wspierania rodziny na lata 2017–2019. 

9. Program Przeciwdziałania Narkomanii w Golinie na lata 2017–2020. 

10. Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy 

Golina na rok 2020. 

11. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

12. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie gminy Golina na rok 2020. 

1. Strategia Rozwoju Gminy Golina na lata 2016–2026 

Uchwałą Nr XXI/100/2016 Rady Miejskiej w Golinie z 2 czerwca 2016 r. przyjęto  

Strategię Rozwoju Gminy Golina na lata 2016-2026. Dokument powstał z inicjatywy władz 

samorządowych dostrzegających potrzebę rozwoju Gminy we wszystkich sferach życia jej 

mieszkańców. Strategia określa kierunki, którymi powinna podążać gmina, aby zapewnić 

zrównoważony rozwój oraz poprawę warunków życia.  

W 2020 roku w związku ze Strategią Rozwoju Gminy Golina na lata 2016-2026 

realizowano projekty i zadania pn.: 

1) Wsparcie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą w K OSI – 

wsparcie działalności gospodarczej. 

Rok 2020 był kolejnym rokiem realizacji projektu, który realizowano na podstawie 

zawartego porozumienia i umowy partnerskiej, gdzie partnerem wiodącym było 

Miasto Konin, przy udziale partnerów na etapie rekrutacji gminy: Golina, Ślesin, 

Kramsk, Krzymów, Kazimierz Biskupi, Rzgów, Stare Miasto. 

Cel główny Projektu określono jako: Rozwój przedsiębiorczości i zmniejszenie 

bezrobocia poprzez samozatrudnienie 68 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia 

w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy z terenu K OSI. 

Cele szczegółowe określono jako: 

a) zwiększenie liczby nowych miejsc pracy na terenie K OSI; 

http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2016/xxi/xxi_100_2016_zal.pdf
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b) zwiększenie wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie działalności 

gospodarczej; 

c) przeciwdziałanie barierom w rozwoju mikroprzedsiębiorstw poprzez wsparcie 

finansowe i rozwojowe. 

Projekt realizowano w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 poddziałanie 6.3.1 Samo zatrudnianie  

i przedsiębiorczość. W roku 2020 gmina Golina przekazała dotację do Urzędu 

Miejskiego w Koninie – Lidera Projektu w kwocie 579,11 zł; 

2) Poprawa stanu technicznego dróg na terenie Gminy Golina. 

W ramach zadania wykonano: 

 budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy - w ramach tego 

zadania wykonano dokumentacje projektowo – kosztorysowe na potrzeby 

realizacji zadań: ul. Powstańców Warszawy, ul. 3 – Maja, ul. Partyzantów,  

ul. Olimpijska, droga Spławie i droga Przyjma – Cegielnia; 

 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzeźniak; 

 Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Golina  

w zakresie przebudowy ul. Szarych Szeregów z odwodnieniem do istniejącej 

kanalizacji deszczowej; 

 naprawa dróg asfaltowych Głodowo, Golina ul. Poprzeczna, Węglew  

ul. Dębowa, remont chodnika przy ulicy Bohaterów II Wojny Światowej  

w Golinie;  

 remont chodnika na ulicy 22 Lipca w Golinie;  

 ścinanie poboczy na drodze gminnej nr 470057 w miejscowości Myślibórz; 

 ścinanie pobocza na drodze gminnej 472003 w miejscowości Przyjma; 

 czyszczenie ulic i pasów przykrawężnikowych po sezonie zimowym; 

 zakup gruzu kruszonego wraz z transportem w celu naprawy nawierzchni drogi 

gminnej w miejscowości Kraśnica ul. Nad Stawami;  

 naprawa nawierzchni drogi gminnej w Węglew Kolonia ul. Rubinowa;  

 wykonanie robót czyszczących kanalizacji deszczowej na Osiedlu Wschód wraz 

z udrożnieniem studni chłonnych przy ulicy 35-Lecia w Golinie;  

 naprawa drogi gminnej w miejscowości Kolno;  

 usunięcie awarii w pasie drogi gminnej w Węglewie ulica Jana III Sobieskiego; 

 naprawa chodnika w miejscowości Golina ul. Słowackiego; 

 odbudowa nawierzchni po naprawach instalacji wodociągowej przy ulicy Jasnej 

i Długiej;  

 rozgarnięcie kruszywa i utwardzenie drogi w Golinie ulica Poprzeczna; 

 wycinka gałęzi oraz uzupełnienie gruzem ubytków w drodze w miejscowości 

Myśliborskie Holendry;  

 wyrównywanie, zagęszczanie, istniejącej podbudowy dróg gminnych z destruktu 

oraz wykonanie powierzchniowego utrwalania emulsją z grysem na drogach 

gminnych; 

 remont cząstkowy dróg poprzez uzupełnienie ubytków m. Golina ul. Okólna, 

Krokusowa, 22 Lipca, Kościelna, Targowa, Łąkowa, Przyjma droga nr 472003, 

Głodowo droga nr 472025, Węglew droga nr 472034, Lubiecz droga nr 472004, 

Kraśnica, Spławie-Maksymów droga nr 472012; 
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 remont dróg gminnych, zakup kruszywa wraz z usługą równiarki i walcem 

drogowym w m. Spławie, Kawnice, Kolonia- Golina, Kolno droga nr 472028, 

Myśliborskie Holendry, Kraśnica, Kawnice- Zarzyn droga nr 472039, Rosocha, 

Rosocha Druga droga nr 472035, 472034, Kraśnica droga nr 472041 Spławie 

Kolonia droga nr 430032, Golina ulice Piaskowa, Kutrzeby, Polna, Hubala, 

Węglew droga nr 472026, Węglewskie Holendry droga nr 472045; 

 wyrównanie istniejącej drogi gminnej wraz z uzupełnieniem ubytków na ulicy 

Stefana Batorego i ulicy Makowej (Węglew -Kraśnica) droga nr 472042. 

3) Zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska na terenie Gminy jest właściwa 

gospodarka wodno – ściekowa. 

W 2020 roku kontynuowano realizację przedsięwzięcia w ramach projektu  

pt. "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Golina w ramach 

obszaru K OSI". Gmina Golina, za pośrednictwem Zakładu Usług Wodnych  

Sp. z o.o. w Koninie, złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków WRPO na lata 

2014-2020. Projekt znalazł się na liście projektów ocenionych pozytywnie  

w konkursie Nr RPWP.04.03.01-IZ-00-30-001/17 dla Konińskiego Obszaru 

Strategicznej Interwencji w zakresie Działania 4.3 "Gospodarka wodno-ściekowa" 

Poddziałania 4.3.1 "Gospodarka wodno-ściekowa" WRPO na lata 2014-2020.  

W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej  

w miejscowości: Golina, Kawnice, Węglew, Kraśnica, Spławie, Adamów  

o łącznej długości 29 533 mb z odprowadzeniem do oczyszczalni ścieków  

w Golinie. Projekt obejmuje miejscowości o zwartej zabudowie nie posiadające 

systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Według opracowanej dokumentacji należy 

wybudować sieć grawitacyjną i ciśnieniową. Zaplanowano również wykonanie  

15 sztuk podziemnych przepompowni ścieków. Rozbudowa oczyszczalni ścieków 

polegać będzie na wybudowaniu nowej instalacji oczyszczania biologicznego oraz 

przebudowie instalacji. Inwestycja przyczyni się do zwiększenia mocy przerobowej 

oczyszczalni jak również wpłynie na poprawę jakości ścieków oczyszczonych. 

Przyłączonych zostanie około 2 787 mieszkańców. Zakończenie realizacji projektu 

w 2021 roku. 

W ramach uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina 

zrealizowano również zadanie – Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 

Węglew – Kraśnica. Zakres prac obejmował budowę kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej i tłocznej wraz z przykanalikami do granicy posesji  

w miejscowościach Kraśnica i Węglew. Ze względu na ukształtowanie terenu 

wybudowano dwie przepompownie ścieków przy ul. Makowej w Kraśnicy oraz 

przy ul. Stefana Batorego w Węglewie.  

2. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie na lata 2018–2021 

Uchwałą Nr XLVI/229/2017 Rady Miejskiej w Golinie z 28 grudnia 2017 r. 

wprowadzono Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2018–2021. Działania określone w Programie w roku 2020 były 

realizowane przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Golinie, Gminną Komisję Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Policję. 

Zgodnie z art. 9a pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie gmina Golina 

podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności  

http://golina.pl/zasoby/files/2018/sesje/xlvi_229_2017.pdf
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w ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym (powołany Zarządzeniem Burmistrza Goliny 

Nr 35/2017 z dnia 23 września 2016 r.). Zespół zadaniowo zobowiązano do integrowania  

i koordynowania działań podmiotów, tj. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony 

zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorów sądowych i prokuratorów oraz innych 

podmiotów działających w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach zadań 

określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz wdrożenia systemu 

przepływu informacji i reagowania na diagnozowane problemy społeczne, w tym  

w szczególności przejawy bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, przemocy 

domowej, demoralizacji nieletnich, zaniedbywania obowiązków rodzicielskich, a także 

zintegrowanie działań środowisk odpowiedzialnych za pomoc dziecku i rodzinie.  

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzi 11 osób. W 2020 roku, odbyły się                          

4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego. Członkowie 20 grup roboczych powołanych na 

potrzeby konkretnej procedury odbyli 30 spotkań. Swoimi działaniami objęli 72 osoby, w tym 

23 kobiety, 23 mężczyzn oraz 26 dzieci. Wszystkie te osoby otrzymały poradnictwo socjalne, 

a 5 osób skorzystało z pomocy psychologicznej (psycholog z Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej  dyżurujący w MOPS). Działanie grup roboczych spowodowało założenie  

6 Niebieskich Kart-C i 5 Niebieskich kart-D.  

W 2020 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 15 nowych spraw 

związanych z procedurą (Niebieskiej Katy-A). 5 Niebieskich Kart kontynuowana z lat 

poprzednich. Łącznie przeprowadzono 20 procedur. Wszystkie Niebieskie Karty-A 

sporządziła Policja. W 2020 roku zakończono prowadzenie 13 procedur (9 z 2020 r., 3 z 2019 

r. i 1 z 2018 r.). Wszystkie z powodu stwierdzenia ustania przemocy w rodzinie (w tym:  

1 zgon). 

3. Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu 

gminy Golina 

Uchwałą Nr XLVI/237/2017 Rady Miejskiej w Golinie z 28 grudnia 2017 r. przyjęto 

Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu gminy 

Golina, w dniu 13 czerwca 2019 r. Uchwała Nr XI/52/2019 Rady Miejskiej w Golinie  

w sprawie zasad, trybu przyznawania i wypłacania stypendiów Burmistrza Goliny dla 

uzdolnionych uczniów z terenu gminy Golina.   

Od 2018 roku najzdolniejsi uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych  

na terenie gminy Golina otrzymują stypendia motywacyjne. Za rok szkolny 2019/2020 

Burmistrz Goliny przyznał jednorazowe stypendium 88 uczniom w kwotach: 520 zł za 

osiągniecia indywidulane i 390 zł za osiągnięcia zespołowe. Stypendia motywacyjne można 

otrzymać:  

 za bardzo dobre wyniki w nauce – stypendium otrzymało 81 uczniów, 

 za zajecie czołowego miejsca na zawodach sportowych – stypendium otrzymało  

7 uczniów. 

Z uwagi na sytuację epidemiczną wręczenie stypendiów w 2020 roku miało kameralny 

charakter. Uroczyste wręczenie stypendium dla wyróżnionych uczniów odbyło się w każdej 

ze szkół w obecności Burmistrza Goliny, wyróżnionych uczniów oraz dyrektorów szkół  

i wychowawców. Na stypendia motywacyjne za rok szkolny 2019/2020 wydatkowano łącznie 

kwotę 45 500 zł. 

http://golina.pl/golina/zasoby/files/2018/sesje/xlvi_237_2017.pdf
http://www.golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2019/xi_52_2019.pdf
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4. Lokalny Program Rewitalizacji gminy Golina na lata 2017–2023 

Uchwałą Nr XLII/208/2017 Rady Miejskiej w Golinie z 26 października 2017 r. 

przyjęto lokalny Program Rewitalizacji gminy Golina na lata 2017-2023. W ramach realizacji 

Programu podjęto następujące działania: 

1) Nadanie nowej funkcji budynkowi po restauracji SMAKOSZ, rewitalizacja Parku 

Miejskiego w Golinie oraz Stadionu Miejskiego w Golinie: 

a) w roku 2019 ogłoszono przetarg na realizację zadania „Rewitalizacja Osiedla 

Starówka w miejscowości Golina – nadanie nowej funkcji budynkowi po byłej 

restauracji Smakosz”, w wyniku czego podpisane zostały umowy na 

wykonawstwo oraz nadzory. Przedmiotem zamówienia była przebudowa 

budynku usługowego na budynek użyteczności publicznej z przeznaczeniem na 

usługi społeczne i edukacyjno-kulturalne. Całość prac została wykonana w 2020 

roku; 

b) w roku 2019 ogłoszono przetarg na realizację zadania „Rewitalizacja Osiedla 

Starówka w miejscowości Golina – rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego 

w miejscowości Golina”, w wyniku czego podpisane zostały umowy na 

wykonawstwo oraz nadzory. Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja 

zabytkowego Parku Miejskiego w Golinie, wpisanego do rejestru zabytków  

i podlegającego ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, w zakresie: układu przestrzennego  

i komunikacyjnego, nowych nasadzeń, elementów wyposażenia i małej 

architektury, oświetlenia, letniej sceny z pergolą, wymiany urządzeń na placu 

zabaw, ścieżki edukacyjnej. Całość prac została wykonana w 2020 roku. 

Wykonano prace porządkowe na terenie Parku; 

2) Aktywizacja społeczna mieszkańców realizowana przez Bibliotekę Publiczną  

w Golinie: 

Biblioteka Publiczna w Golinie oraz jej file w Kawnicach i Przyjmie realizowały 

projekty kulturalno-edukacyjne promujące czytelnictwo jako formę spędzenia 

wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych pracując zgodnie z hasłem: 

Spotkajmy się na KAWIE (K-kultura, A-animacja, W-wiedza, I-informacja,  

E-edukacja). W ramach projektów podjęto następujące działania: 

a) zorganizowano spotkania autorskie m.in. Zbigniew Kołba, Paweł Beręsewicz  

i Zofia Stanecka; 

b) zaproszono na „Narodowe czytanie”, w 2020 roku fragmenty „Balladyny” 

Juliusza Słowackiego, które zainaugurował  Burmistrz Goliny Mirosław 

Durczyński.  Fragmenty „Balladyny” czytały również członkinie Dyskusyjnego 

Klubu Książki dla dorosłych i młodzieży działających przy Bibliotece 

Publicznej w Golinie oraz przedstawiciele społeczności szkolnych ze szkół 

podstawowych w Radolinie i w Przyjmie; 

c) Biblioteka kontynuowała cykliczne zajęcia pod hasłem „Akademia Malucha”, 

dbając o wszechstronny rozwój czytelnictwa. W spotkaniach uczestniczyli 

najmłodsi mieszkańcy gminy Golina w wieku od 2 do 6 lat wraz z opiekunami. 

Celem spotkań było stworzenie ciepłego, bezpiecznego, przyjaznego dzieciom 

miejsca, w którym mogą rozwijać swoje naturalne zdolności. Prowadzący 

spotkania pomagali najmłodszym w poznawaniu otaczającego je świata, 

inspirują do twórczych działań, które przyjmowały formę ruchową, werbalną, 

plastyczną, dzieci uczyły się języka angielskiego. Bibliotekarze wzbudzali  

http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2017/lokalny_program_rewitalizacji_gminy_golina_na_lata_2017-2023.pdf
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u maluchów chęć osobistego kontaktu z książką i wykształcali w nich nawyk 

czytania na całe życie; 

d) miały miejsce: aktywizacja, integracja oraz kształcenie, rozwijanie sprawności 

intelektualnej i upowszechnianie wiedzy z różnych dziedzin dla seniorów gminy 

Golina podczas spotkań na Golińskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku; 

e) spotkania w Dyskusyjnym Klubie Książki; 

Ponadto w trudnym okresie epidemii koronawirusa, dostosowując się do 

panujących obostrzeń Biblioteka Publiczna w Golinie zorganizowała: 

f) akcja online "Nie zostawiam czytelnika" - w jej ramach bibliotekarze polecali 

ciekawe lektury oraz akcje i spotkania odbywające się online. Każdy taki post 

był opatrzony hasthagiem #NieZostawiamCzytelnika. Przedsięwzięcie to 

inicjatywa Wielkopolskich Dyskusyjnych Klubów Książki; 

g) spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych i Dyskusyjnego Klubu 

Książki dla Młodzieży od kwietnia do sierpnia odbywały się online; 

h) uruchomiono na szeroką skalę akcję "Książka na Telefon” - z oferty mogli 

skorzystać wszyscy mieszkańcy gminy Golina (a nie jak do tej pory tylko ci 

mający problemy z samodzielnym dotarciem do biblioteki). Czytelnik zamawiał 

książki, które biblioteka dostarczała pod wskazany adres. Przekazanie odbywało 

się bez kontaktu bezpośredniego, z zachowaniem wszelkich norm sanitarnych.  

W Bibliotece działalność prowadzą: psycholog pełniący dyżur w ramach Gminnej 

Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zespół Wokaliza, Goliński 

Uniwersytet Trzeciego Wieku, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów. 

Odbywają się zajęcia adresowane do dzieci i młodzieży.   

3) Animacja społeczno-kulturalna realizowana przez Dom Kultury w Golinie: 

Dom Kultury w Golinie prowadził działalność kulturalną, rozrywkową i edukacyjną 

mająca na celu integrację społeczności lokalnej i propagowanie nowoczesnych, 

otwartych postaw życiowych oraz rozbudzenia i zaspokojenia potrzeb kulturalnych 

lokalnej społeczności, podnoszenia świadomość i wiedzy mieszkańców na temat 

różnorodnych form kultury i sztuki.  

W 2020 roku Dom Kultury realizował m.in. następujące działania, imprezy  

i projekty: XXVIII Finał WOŚP, uroczystości z okazji świat narodowych, tj. 3 Maja, 

11 Listopada, zajęcia, sensoplastyczne, warsztaty kreatywne, zajęcia dla dzieci  

i młodzieży w czasie ferie i wakacji, warsztaty plastyczne. Z uwagi na epidemię 

koronawirusa plan pracy Domu Kultury musiał ulec znacząceh modyfikacji, 

działając w nowej trudnej rzeczywistości prowadzono zajęcia online, niektóre 

wydarzenia nie odbyły się.  

Dom Kultury prowadził zajęcia w pracowni plastycznej, zajęcia w pracowni 

muzycznej (nauka gry na instrumentach, zespół wokalny Video Stars, zespół 

wokalny dla dzieci młodszych, Kapela Podwórkowa,) oraz zajęcia taneczne 

MAŻORETKI. 

5. Program opieki nad zabytkami gminy Golina na lata 2018–2021 

Uchwałą Nr L/281/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 22 marca 2018 r. przyjęto 

Program Opieki nad Zabytkami gminy Golina na lata 2018–2021. W ramach realizacji 

Programu objęto pracami następujące obiekty: 

http://golina.pl/golina/zasoby/files/2018/sesje/l_281_2018_zal.pdf
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1) Zespół dworsko-parkowy w Golinie: 

W roku 2020 kontynuowano prace związane z realizacją zadania „Rewitalizacja 

Osiedla Starówka w miejscowości Golina – rewitalizacja zabytkowego Parku 

Miejskiego w miejscowości Golina”. Przedmiotem zamówienia byłą rewitalizacja 

zabytkowego Parku Miejskiego w Golinie, wpisanego do rejestru zabytków  

i podlegającego ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, w zakresie: układu przestrzennego  

i komunikacyjnego, nowych nasadzeń, elementów wyposażenia i małej architektury, 

oświetlenia, letniej sceny z pergolą, wymiany urządzeń na placu zabaw, ścieżki 

edukacyjnej. Prace zakończono w 2020 roku. 

2) Park dworski w Radolinie: 

W 2020 roku wykonano renowację słupów wjazdowych do parku oraz wykonano 

bramę do parku. Wyczyszczono sadzawakę, wykonano mostki betonowe, usunięto 

suche drzewa zagrażające bezpieczeństwu ludzi. Wykonano niezbędne prace 

porządkowe;   

3) Cmentarz rzymskokatolicki w Myśliborzu oraz cmentarz ewangelicko-augsburski  

w Węglewskich Holendrach:  

W 2020 roku wykonano prace porządkowe przez uczniów szkół podstawowych  

z terenu gminy Golina. 

6. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Golina na lata 2015–2020 

Uchwałą Nr XVII/84/2016 Rady Miejskiej w Golinie w przyjęto Plan gospodarki 

niskoemisyjnej dla gminy Golina na lata 2015-2020.  

W ramach projektu pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej  

na terenie K OSI – etap III finansowanego z WRPO 2014 – 2020” wykonano dokumentację 

na budowę ciągu pieszo – rowerowego w m. Kraśnica gm. Golina. 

W 2020 roku wykonano szereg inwestycji związanych z remontami i budową dróg 

gminnych, zrealizowano m. in.: 

1) budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Golina w zakresie 

przebudowy ul. Szarych Szeregów z odwodnieniem do istniejącej kanalizacji 

deszczowej; 

2) przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzeźniak; 

3) budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy. 

W celu ograniczenia ruchu pojazdów, w ramach zawartych umów i porozumień 

zrealizowano zadania własne gminy dotyczące organizacji publicznego transportu: 

1) porozumienie na dofinansowanie utrzymania linii autobusowej Miejskiego Zakładu 

Komunikacji w Koninie – 10 kursów autobusów podmiejskich kursujących na 

trasie Golina – Konin w dni robocze (linia 61). MZK w Koninie otrzymało dotację 

celową w kwocie 129 642,63 zł, zrealizowano 27 162,60 wozokilometrów; 

2) umowa z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej S. A. w Koninie na 

zorganizowanie transportu zbiorowego na terenie gminy Golina. Ustalona sieć 

połączeń umożliwiła mieszkańcom z terenu Gminy Golina dojazd m. in. do szkół 

oraz do pracy. W 2020 roku zrealizowano 118 019,60 wozokilometrów, a PKS  

w Koninie za zrealizowanie umowy otrzymał kwotę 340 215,42 zł. 

http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2016/xvii/xvii_84_2016_zal.pdf
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Gmina Golina posiada udziały w kapitale zakładowym spółki Oświetlenie Uliczne  

i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu. W 2020 roku gmina Golina objęła kolejne udziały na kwotę 

100 000,00 zł. Spółka sukcesywnie wymienia oświetlenie uliczne na energooszczędne. 

Wykonano oświetlenie uliczne w miejscowości Golina Jagodowa, Liliowa, Konwaliowa, 

Storczykowa. Również wiele inicjatyw realizowanych ze środków funduszu sołeckiego 

zakłada zakup i montaż lamp solarnych do oświetlenia ulic. W 2020 roku lampy solarne 

zakupiono dla sołectw: Brzeźniak, Kawnice, Sługocinek. 

W 2020 roku 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Golina,  

tj. Adamów, Golina, Kawnice, Kraśnica, Przyjma, Rosocha, Spławie, Węglew pozyskało 

dotację z WFOŚiGW w ramach Programu Modernizacji OSP na założenie instalacji 

fotowoltanicznych na budynkach straży. Gmina Golina sfinansowała wkład własny jednostek 

przekazując środki w łącznej kwocie 30 883,00 zł. 

W zakresie gazyfikacji operatorem sieci gazowej na terenie gminy Golina jest firma 

AVRIO MEDIA sp. z o.o. z Kostrzyna, która zawiera umowy z indywidulanymi odbiorcami. 

Większość jednostek gminnych posiada podłączenie do sieci gazowej. Pilnej modernizacji 

wymaga kotłownia węglowa przy Szkole Podstawowej w Przyjmie.         

W lipcu 2019 r. gmina Golina podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska w Poznaniu, na mocy porozumienia przeszkoleni pracownicy Urzędu 

Miejskiego w Golinie pomagali mieszkańcom naszej gminy sporządzać wnioski w programie 

„Czyste powietrze”, przyjmowali je i weryfikowali. W 2020 roku akcja informacyjna dla 

mieszkańców gminy Golina była kontynuowana. Burmistrz Goliny Zarządzeniem Nr 19/2020 

z dnia 2 listopada 2020 r. upoważnił Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Golinie do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu 

przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w programie Czyste Powietrze. 

7. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Golina na 

lata 2018–2022 

Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej jest 

zadaniem własnym gminy, nałożonym przez ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie 

praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego. Ustawa 

nakłada na gminy obowiązek uchwalenia wieloletnich programów gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy na co najmniej pięć kolejnych lat. Mając na uwadze 

powyższe Uchwalą Nr L/280/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 22 marca 2018 r. przyjęto 

wieloletni programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Golina na lata 2018-

2022. 

W 2020 roku łączna liczba lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób 

gminy Golina wynosiła 25 lokali o łącznej powierzchni 1 006,97m², w tym: 

1) 20 lokali komunalnych znajdujących się na terenie miasta Golina o łącznej 

powierzchni 745,50 m
2
:  

a) Budynek wielorodzinny przy ul. Plac Kazimierza Wielkiego 15 – 10 lokali; 

b) Budynek wielorodzinny przy ul. Plac Kazimierza Wielkiego 12 – 2 lokale; 

c) Budynek wielorodzinny przy ul. Plac Kazimierza Wielkiego 4 – 4 lokale; 

d) Budynek wielorodzinny przy ul. 1 Maja 1 – 4 lokale. 

2) 5 lokali socjalnych na terenie gminy Golina o łącznej powierzchni 261,47 m
2
: 

a) Budynek po szkole w Węglewskich Holendrach – 4 lokale; 

b) Budynek po szkole w Spławiu – 1 lokal. 
 

http://golina.pl/golina/zasoby/files/2018/sesje/l_280_2018.pdf
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W 2020 roku Zarząd nad lokalami mieszkaniowymi na postawie zawartej umowy 

sprawował Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie. 

Dochody w 2020 roku z tytułu czynszu za najem mieszkań komunalnych i socjalnych 

wyniosły 42 474,56 zł.  W minionym roku nie sprzedano żadnego lokalu.  

W 2020 roku przeprowadzono bieżące remonty i naprawy w budynkach komunalnych 

i socjalnych, na które wydatkowano kwotę 66 506,40 zł. Wykonano niezbędne prace 

remontowe w lokalu przy Palcu Kazimierza Wielkiego w Golinie oraz remont lokalu  

w miejscowości Węglewskie Holendry. Cześć budynku po byłej szkole zaadoptowano  

na mieszkanie komunalne.  

Gmina Golina nie jest w stanie zaspokoić potrzeb mieszkaniowych większości rodzin 

oczekujących na najem mieszkania (52 gospodarstw domowych), które znajdują się  

w trudnej sytuacji życiowej. Powodem jest brak budynków, w których mogłyby powstać 

lokale mieszkalne.  

Zadłużenie z tytułu najmu na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 12 019,97 zł. (zadłużonych 

było 8 lokatorów). 

8. Gminny program wspierania rodziny na lata 2017–2019 

W związku z obowiązkiem wynikającym z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej Uchwałą Nr XXX/151/2016 Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 2016 r. 

przyjęto Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2019.  

W ramach realizacji tegoż programu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie 

zatrudnił w 2020 roku jednego asystenta rodziny, który świadczył wsparcie dla 16 rodzin,  

w których opieką było objętych 35 dzieci przeżywających trudności opiekuńczo 

wychowawcze. W trakcie roku sprawozdawczego zakończono współpracę z 3 rodzinami,  

z tego w 4 rodzinach zrealizowano określone cele, a 1 rodzina zaprzestała współpracy  

z asystentem.  

W 2020 roku zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Koninie 14 dzieci  

z 12 rodzin objętych było pieczą zastępczą w tym: jedenaścioro dzieci – rodzina zastępcza 

spokrewniona, jedno dziecko – rodzina zastępcza niezawodowa oraz dwoje dzieci – rodzina 

zastępcza zawodowa.  

Zgodnie z przepisami, w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, gmina 

opłaca w pierwszym roku pobytu 10% kosztów, w drugim roku 30% kosztów a w trzecim 

50% kosztów.  

W 2020 roku gmina wydatkowała na realizację programu wspierania rodziny  

i pieczy zastępczej kwotę 102 371,42 zł, z czego na pieczę zastępczą kwotę 36 346,06 zł,  

a na asystenta rodziny 67 725,36 zł (w tym dotacja 1 700,00 zł). 

Wspierając wyżej wymienione rodziny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie 

udzielił również wsparcia finansowego, poradnictwa socjalnego i rodzinnego. 

9. Program Przeciwdziałania Narkomanii w Golinie na lata 2017–2020 

Uchwałą nr XXVII/141/2016 Rady Miejskiej w Golinie z 24 listopada 2016 r. przyjęto 

Program Przeciwdziałania Narkomanii w Golinie na lata 2017-2020 wynikający z Krajowego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii uchwalanego przez Radę Ministrów. Źródłem 

finansowania zadań Krajowego Programu zaplanowanych dla jednostek samorządu 

terytorialnego są środki własne gminy określone w stosownych uchwałach budżetowych. 

Zadania ukierunkowane na wczesną profilaktykę narkomanii powinny być zaplanowane  

z zadaniami wczesnej profilaktyki problemów alkoholowych i finansowane z tych samych 

środków, tj. z wpłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Głównym 

celem programu jest ograniczenie używania narkotyków i związanych z tym problemów 

http://bip.golina.pl/golina/zasoby/files/2016/uchwaly_xxx/xxx_151_2016.pdf
http://golina.pl/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2017/xliv_215_2017.pdf
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społecznych i zdrowotnych. Wydatki gminy Golina na przeciwdziałanie narkomani zamknęły 

się w kwocie 8 190,00 zł. 

Realizację Programu połączono z działaniami mającymi na celu umożliwienie 

atrakcyjnego spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych podczas 

zorganizowanych gminnych zawodów i konkursów sportowych.  

W roku 2020 gmina Golina realizowała zadania wynikające z Programu w ramach 

kampanii „Narkotyki-to mnie nie kręci!”. 

W ramach programu podjęte zostały następujące działania: 

1) w szkołach odbywały się prelekcje na temat szkodliwości zażywania narkotyków  

i innych środków psychoaktywnych (dopalaczy), omawiano z uczniami metody 

radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, przeprowadzano pogadanki 

utrwalające zachowania asertywne. Dzieci wykonywały też prace plastyczne 

propagujące zdrowy styl życia; 

2) poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, zawodów sportowych 

zagospodarowany został czas wolny uczniów; 

3) pedagodzy szkolni przeprowadzali z młodzieżą rozmowy profilaktyczno– 

wychowawcze, podczas których poruszana była tematyka związana  

z uzależnieniami, w tym od narkotyków. Pedagodzy prowadził indywidualne 

rozmowy z uczniami i ich rodzicami, ułatwiając rozwiązanie wielu problemów. 

Zagadnienia z zakresu profilaktyki narkotykowej realizowane były poprzez 

podejmowanie na zajęciach tematów dotyczących tego problemu; 

4) we współpracy z rodzicami podejmowane były działania związane  

z eliminowaniem niepokojących zachowań młodzieży; 

5) funkcjonariusze Komisariatu Policji w Golinie brali też udział w spotkaniach  

z dziećmi i młodzieżą szkolną, podczas których przeprowadzali pogadanki m. in. na 

temat profilaktyki narkotykowej, realizowali zadania dotyczące prewencji i tym 

samym włączali się w działania zawiązane z przeciwdziałaniem narkomanii.  

Z powodu epidemii koronawirusa nie wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia 

zostały zrealizowane. 

10. Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta  

i Gminy Golina na rok 2020 

Uchwałą Nr XVI/79/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 28 listopada 2019 r. w sprawie 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy 

Golina na 2020 rok stanowiący część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

Program finansowany jest z budżetu gminy Golina ze środków pochodzących z wpłat  

za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2020 roku wydatki  

na przeciwdziałanie alkoholizmowi wynosiły 121 384,79 zł.  

Głównym założeniem Programu było zmniejszenie problemów alkoholowych  

i narkomanii oraz zapobieganie powstawaniu nowych patologii na terenie gminy. Jako cel 

długofalowy określono wytworzenie wśród mieszkańców gminy nowej świadomości 

dotyczącej realizacji „Alkohol, narkotyki – człowiek oraz promowanie zdrowego stylu życia”. 

W celu inicjowania działań w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów 

alkoholowych Burmistrz Goliny powołał Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Golinie szczególnie ukierunkowanej w 2020 roku na:  

https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/2021/2020/2019/uchwaly/xvi_79_2019.pdf
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a) popularyzację wiedzy na temat uzależnienia wśród mieszkańców gminy; 

b) realizację sprawdzonych w kraju programów profilaktycznych; 

c) objęcie opieką dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym  

i problemem narkomanii; 

d) stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobistego, rozwijanie 

zainteresowań (głównie dzieci i młodzież); 

e) rozwijanie zainteresowań (głównie dzieci i młodzież). 

 

Realizację Programu połączono z działaniami mającymi na celu umożliwienie 

atrakcyjnego spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych podczas 

zorganizowanych gminnych zawodów i konkursów sportowych.  

W roku 2020 gmina Golina realizowała zadania wynikające z Programu w ramach 

kampanii: Zachowaj Trzeźwy Umysł, Postaw na rodzinę. Ponadto w szkołach zrealizowano 

szkolne programy profilaktyczne oraz konkursy wiedzy, plastyczne, sportowe oraz tańca. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku przyznała 

dofinansowanie do wypoczynku letnio-wyjazdowego dla dzieci i młodzieży. Z tej formy 

wsparcia skorzystało 50 uczniów (wsparcie finansowe otrzymały: Stowarzyszenie 

Profilaktyki Edukacji Promocji Zdrowia i Rehabilitacji w Koninie w kwocie 17 500,00 zł, 

ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin w kwocie 12 500,00 zł). 

Ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi w 2020 roku dofinansowano w kwocie  

13 000,00 zł Świetlicę Socjoterapeutyczną, która prowadziła zajęcia w Szkole Podstawowej  

w Golinie (pomoc otrzymało 20 wychowanków systematycznie oraz kilkoro okazjonalnie ze 

środowisk dysfunkcyjnych). Świetlica, poza zapewnieniem dzieciom spędzania czasu 

wolnego, przeprowadziła pomoc wychowankom przy odrabianiu lekcji, rozwijaniu 

zainteresowań, wzmacnianiu poczucia bezpieczeństwa i poczucia własnej wartości oraz 

nauczaniu radzenia sobie w trudnych. Od 18 maja 2020 r. Świetlica Socjoterapeutyczna  

w Golinie rozpoczęła pracę zdalną, która trwała do końca roku szkolnego 2019/2020. 

Wychowawcy byli do dyspozycji dzieci w ciągu całego tygodnia - od poniedziałku do 

niedzieli. Pomagali i służyli radą w odrabianiu prac, omawiali te prace, rozmawiali  

z wychowankami (telefonicznie). Kontakt ten zależał od ich potrzeb, w związku z czym 

łączyli się z dziećmi o różnych porach dnia. Natomiast spotykali się z całą grupą na Zoomie 

omawiając wspólne prace przez co zapewnili dzieciom również kontakt wzrokowy między 

sobą. Tym samym zaspakajali ich potrzebę bycia w grupie rówieśniczej - dzieci tęskniły za 

sobą, miały potrzebę zobaczenia się i porozmawiania ze sobą. Codziennie w godzinach 

porannych dzieci miały wysyłane karty pracy i zadania na dany dzień, a kontaktowały się 

indywidualnie, np. na grupie Messenger i telefonicznie. Natomiast w godzinach 

popołudniowych otrzymywały wsparcie od opiekunów świetlicy w ewentualnych 

trudnościach w odrabianiu prac domowych. 

Komisja w 2020 roku ściśle współpracowała z Ośrodkiem Poradnictwa Rodzinnego  

i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie oferującego pomoc: psychologa, prawnika, specjalisty 

pracy z rodziną. W 2020 roku gmina Golina dofinansowała ww. Ośrodek w kwocie 4 626,00 

zł. 

W 2020 roku mieszkańcy gminy korzystali z pomocy w Punkcie Konsultacyjno-

Informacyjnym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w siedzibie 

Biblioteki Publicznej w Golinie. Dyżur pełnili psycholog i członek Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podczas którego odbyto 57 konsultacji. 
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Dodatkowo prowadzono rozmowy motywujące do podjęcia walki z nałogiem  

z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. Ponadto w budynku Domu Kultury  

w Golinie regularnie odbywały się mitingi grupy samopomocowej AA „Wreszcie Golina”. 

Spotkania zostały zawieszone z powodu Covid. 

Mieszkańcy gminy Golina uzależnieni od alkoholu i środków psychotropowych 

korzystali z leczenia uzależnień w specjalistycznych placówkach medycznych takich jak: 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MULTIMED” s.c. w Koninie, Poradnia Leczenia 

Uzależnień i Współuzależnień „MEDICA” w Koninie oraz zamkniętych Zakładach Opieki 

Psychiatrycznej  w Sokołówce – Oddział Leczenia Uzależnień w Murowańcu i Szpitalu dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” Oddział Leczenia Uzależnień w Gnieźnie. 

Nadmienić należy, że z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego Covid 19 nie 

zrealizowano zaplanowanych z Przewodniczącym GKRPA, Komendantem Straży Miejskiej 

wspólnie z Dzielnicowymi Komisariatu Policji w Golinie w ramach realizacji zadań 

priorytetowych poprzez kontrolę połączoną z instruktarzem placówek handlowych 

prowadzących działalność w zakresie sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych. 

Spotkania GKRPA zostały zawieszone od 13 marca do 3 czerwca 2020 r. z powodu 

Covid. 

11. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie 

Uchwała Nr XVI/80/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 28 listopada 2019 r. w sprawie 

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie. Dokument określał obszary i zasady oraz formy współpracy  

z organizacjami pozarządowymi wraz z wykazem zadań priorytetowych realizowanych  

ramach tej współpracy.  

Program zatwierdzony na 2020 rok pozwalał na prowadzenie działań zmierzających  

do osiągnięcia głównego celu, jakim było osiągniecie optymalnego poziomu uczestnictwa 

obywateli w życiu publicznym, rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego oraz 

stworzenie adekwatnych do potrzeb gminy Golina mechanizmów funkcjonowania 

społeczeństwa obywatelskiego opartego o zasady pomocniczości, suwerenności stron, 

efektywności, jawności, uczciwej konkurencji oraz partnerstwa pomiędzy administracją 

samorządową a organizacjami działającymi na terenie gminy.  

Organizacje pozarządowe od wielu lat są ważnym partnerem gminy Golina w realizacji 

jej statutowych zadań. Działalność tych organizacji wpływa na jakość życia mieszkańców. 

Podejmując ważne społecznie zadania, przyczyniają się one do rozwoju demokracji  

i kształtowania społeczeństwa obywatelskiego, co było głównym celem Programu.  

Na realizację zadań publicznych w 2020 roku organizacje pozarządowe otrzymały 

dotacje w łącznej kwocie 98 200,00 zł. W 2020 roku zawarto łącznie 6 umów na wsparcie 

realizacji zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi – z czego jedna umowa nie 

została zrealizowana, z powodu okoliczności związanych z pandemią COVID -19. Większość 

z zakładanych celów została osiągnięta, część z nich z przyczyn niezależnych od oferentów 

nie była możliwa do zrealizowania. Współpraca gminy Golina z sektorem trzecim przybrała 

formę finansową oraz pozafinansową. 

http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2019/xvi-80-2019.pdf
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W 2020 roku przeprowadzono 2 otwarte konkursy ofert na: realizację zadania 

publicznego na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu 

gminy Golina na rok 2020, w formie wsparcia dotacji z budżetu oraz realizację zadania 

publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu gminy Golina w formie 

wsparcia dotacji z budżetu. Pozostałe dotacje przyznano w formie pozakonkursowej  

(tzw. małe granty).  

Dotacje otrzymały: 

1) Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich (dotacja 13 000,00 zł): 

Zrealizowane zadania: realizacja programów w trybie stacjonarnym oraz częściowo 

zdalnie, w tym zajęć socjoterapeutycznych, profilaktycznych, sportowo – 

rekreacyjnych, korekcyjno – kompensacyjnych, dydaktycznych, plastycznych, 

technicznych, muzycznych, historycznych, polonistycznych, matematycznych, 

sportowych, gier i zabaw ruchowych, czytelnictwa. Systematyczne dożywianie 

dzieci. Realizacja imprez, programów, konkursów, uroczystości. Wsparciem 

objętych zostało 20 dzieci.  

Osiągnięte efekty: dzięki działaniom zrealizowanym w czasie realizacji zadania 

wyrównano szanse edukacyjne, społeczne i życiowe wychowanków, zwiększono 

poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji i akceptacji, zwiększono aktywność  

i zaradność życiową, zintegrowano wychowanków. 

2) Ludowy Zespół Sportowy „Polonia Golina" (dotacja 70 000,00 zł): 

Zrealizowano zadania: przeprowadzono regularne treningi 3 razy w tygodniu  

po 1,5 godziny, z udziałem około 80% zawodników, w Grupie Młodzików 

wyszkolono 18 zawodników a w Grupie Junior/Senior 30. Wzięto udział  

w 12 meczach ligowych, 3 turniejach halowych, 10 meczach towarzyskich,  

9 meczach kontrolnych, 16 meczach mistrzowskich, 4 meczach pucharowych. 

Zorganizowano turniej sportowo-integracyjny z udziałem młodszych I starszych 

mieszkańców gminy Golina. W wydarzeniu wzięło udział 100 osób.  

Osiągnięte efekty: wzrost umiejętności gry w piłkę nożną, zapewnienie 

społeczeństwu odpowiednich warunków do sportu i rekreacji, wzrost 

upowszechniania form aktywnego wypoczynku, zwiększenie ogólnej sprawności 

fizycznej, zwiększenie umiejętności społecznych jak: praca w zespole, nauka zasad 

fair play, wzrost integracji, zacieśniania więzi międzypokoleniowych wśród 

uczestników zaplanowanych działań, wzrost motywacji do podejmowania 

kolejnych działań zmierzających do samorozwoju.  

3) Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi „NASZA RADOLINA” (dotacja 2 

700,00 zł): 

Zrealizowane zadania: organizacja zajęć warsztatowych, zajęć animacyjnych, 

warsztatów muzycznych, warsztatów z zajęć animacyjnych przy muzyce, zajęć 

sportowych, warsztatów garncarskich, zajęć plastycznych, wyjazd do kina.  

Osiągnięte efekty: wzrost umiejętności grafomotorycznych i manualnych, poprawa 

sprawności fizycznej, wzrost umiejętności kulinarnych u beneficjentów, wzrost 

wiedzy, poznanie nowych gier, zabaw i ciekawych sposobów na spędzanie 

wolnego czasu, wzmocnienie więzi społecznych, integracja wewnątrzpokoleniowa, 

promocja właściwych wzorców i zachowań społecznych.  

4) Bank Żywności w Konine (dotacja 8 000,00 zł): 

Zrealizowano zadania: przekazywanie żywności na teren gminy Golina dla 

podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie.  
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Osiągnięte efekty: najubożsi mieszkańcy gminy Golina otrzymali pomoc 

żywnościową, która zaspokoiła ich potrzeby. Z żywności skorzystały najbardziej 

potrzebujący mieszkańcy gminy, w sumie ok. 600 osób. 

5) Stowarzyszenie Klub Biegacza "Wartko" w Golinie (dotacja 2 700,00 zł - 

zwrócona): 

Zadanie publiczne nie zostało zrealizowane, w następstwie okoliczności 

związanych z obowiązywaniem stanu epidemii.  

6) Stowarzyszenie „Bezpieczny Konin” (dotacja 1 800,00 zł): 

Zrealizowano zadania: przeprowadzono działania o charakterze edukacyjnym oraz 

profilaktycznym, których głównym odbiorcą była dzieci, młodzież, osoby dorosłe, 

seniorzy oraz osoby przejezdne na obszarze gminy. Działania na terenie gminy 

nosiły nazwę: “Świeć przykładem”, których celem było informowanie 

mieszkańców o obowiązku i konieczności korzystania z elementów odblaskowych. 

Za pomocą sieci internet przeprowadzono szereg działań edukacyjno-

informacyjnych na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, nowych obostrzeń 

oraz zasadach bezpieczeństwa.  

Osiągnięte efekty: podniesienie poziomu znajomości przepisów oraz poziomu 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym o 20% wśród mieszkańców gminy.  

Podjęte przez organizacje działania, wspierane przez gminę, adresowane były do 

różnych grup społecznych, służyły rozwiązaniu wielu problemów, w szczególności 

związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży, przeciwdziałaniem 

wykluczeniu społecznemu ludzi starszych, chorych, podtrzymaniem ich funkcji życiowych, 

poprawą jakości życia mieszkańców, a także z rozwojem kultury, sportu, dziedzictwa 

narodowego, zapewnieniem przyjaznej i otwartej przestrzeni, sprzyjającej podejmowaniu 

działań odpowiadających faktycznym potrzebom społeczności lokalnej. Dzięki wsparciu 

gminy liczne grupy beneficjentów mogły realizować swoje pasje, rozwijać zainteresowania, 

brać czynny udział w wielu ciekawych inicjatywach. 

12. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Golina na rok 2020. 

Uchwałą nr XX/104/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 9 marca 2020 r. przyjęto 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Golina na rok 2020, który ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych,  

w szczególności do psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich 

przebywających na terenie gminy Golina. 

Program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, zgodnie 

z ustawą o ochronie zwierząt, na terenie gminy jest uchwalany każdego roku. Ma on na celu 

zadbanie o wyłapane do tej pory zwierzęta bezdomne, jak również zapobieganie bezdomności 

poprzez sterylizację i kastrację zwierząt.  

Nadzór nad wykonywaniem programu sprawuje Burmistrz Goliny. W realizacji 

Programu Burmistrza wspomagają: Straż Miejska w Golinie, Schronisko dla bezdomnych 

zwierząt zlokalizowane w Koninie przy ul. Gajowej 7a, administrowane przez Towarzystwo 

Opieki nad Zwierzętami oraz Przychodnia Weterynaryjna w Golinie, ul. Strażacka 2, Lekarz 

Weterynarii Błażej Umerle. 

http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2020/xx-104-2020.pdf
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Odławianie zwierząt bezdomnych gmina prowadzi przy współpracy Towarzystwa 

Opieki  nad Zwierzętami w Koninie, gdzie zwierzęta te są przekazywane. Za opiekę, pobyt 

i ewentualne leczenie bezdomnych zwierząt z terenu gminy w schronisku w Koninie 

wystawiana jest comiesięczna faktura. W 2020 roku wydatkowano na ten cel 63 227,05 zł, 

największa część środków finansowych, bo prawie 90% jest przeznaczana na ten właśnie cel. 

W schronisku, na koniec grudnia 2020 roku, znajdowało się dziesięć psów oraz jeden kot  

z terenu gminy. Średnio raz w miesiącu do schroniska jest odwożone jedno zwierzę, niektóre 

zwierzęta były adoptowane, dlatego ich liczba nie jest stała i zmienia się. 

Całodobową opiekę weterynaryjną, zwłaszcza dla zwierząt uczestniczących 

w zdarzeniach drogowych, pełni Przychodnia Weterynaryjna w Golinie, ul. Strażacka 2,  

z którą gmina posiada podpisaną umowę. W nielicznych przypadkach interwencja lekarza 

weterynarii jest niezbędna. Wszystkie czynności podejmowane przez lekarza są rozliczane 

comiesięcznie na fakturze. Do innych zadań przychodni weterynaryjnej należy  

m.in. usypianie ślepych miotów, sterylizacja lub kastracja zwierząt. Zabiegi te są 

wykonywane na miejscu w przychodni, w odpowiednich warunkach oraz zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa. Koszt opieki weterynaryjnej w 2020 roku zamknął się  

w kwocie 7 990,80 zł. 

Ponadto w Programie wskazane jest gospodarstwo rolne, w którym miejsce 

i odpowiednią opiekę znajdą bezdomne zwierzęta gospodarskie. W 2020 roku nie zaistniała 

potrzeba skorzystania z tej formy opieki. 

Wydatki gminy Golina na opiekę nad zwierzętami w 2020 roku wyniosły 71 217,85 zł. 

. 
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III. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE Z 2020 

ROKU 

KADENCJA 2018-2023 
Lp. Nr uchwały Data  

podjęcia 

 

W sprawie: 

Wykonanie uchwały 

1.  XVIII/93/2020 30.01.2020 w sprawie zmiany budżetu na rok 2020  

wykonanie uchwały: 

Zwiększono dochody budżetu gminy Golina do kwoty  

54 384 317,80 zł i wydatki budżetu gminy do kwoty  

56 382 192,80 zł.    

2.  XVIII/94/2020 30.01.2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

wykonanie uchwały: 

1) ustalono opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość oraz ustalonej stawki; 

2) ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, w wysokości 17,00 zł od osoby miesięcznie, 

jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny; 

3) ustalono stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, w wysokości 35,00 zł od osoby 

miesięcznie, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia 

obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny. 
 

3.  XVIII/95/2020 30.01.2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działek nr 

314/5 i 314/15 w obrębie nr 0009 Kawnice z przeznaczeniem pod 

drogę wewnętrzną 

wykonanie uchwały: 

Wyrażono zgodę na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Golina, 

od osoby fizycznej, nieruchomości położonych w obrębie nr 0009 

Kawnice oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 314/5  

o powierzchni 0,1803 ha i nr 314/15 o pow. 0,1451 ha objęte księgą 

wieczystą KN1N/00033889/9, z przeznaczeniem pod drogę 

wewnętrzną gminną. 

Akt notarialny podpisano 14.08.2020 r.   

4.  XVIII/96/2020  30.01.2020 w sprawie zgłoszenia sołectw do Programu „Wielkopolska Odnowa 

Wsi 2013 - 2020” 

wykonanie uchwały: 

Zgłoszono sołectwa Bobrowo, Głodowo, Golina Kolonia, Rosocha 

do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 -2020”, 

finansowanego ze środków budżetu województwa wielkopolskiego. 

5.  XVIII/97/2020 30.01.2020 w sprawie przyjęcia Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi: Adamów, 

Kawnice, Myślibórz, Przyjma, Radolina, Spławie, Węglew 

wykonanie uchwały: 

http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2020/xviii_93_2020.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2020/xviii_94_2020.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2020/xviii_95_2020.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2020/xviii_96_2020.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2020/xviii_97_2020.pdf
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Przyjęto Sołeckie Strategie Rozwoju Wsi dokumenty zostały 

sporządzone przez przedstawicieli Grup Odnowy Wsi z udziałem 

moderatorów. 

6.  XVIII/98/2020 30.01.2020 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej  

w Golinie na 2020 rok 

wykonanie uchwały: 

Ustalono ramowy plan pracy Rady Miejskiej w Golinie na 2020 

rok. 

7.  XVIII/99/2020 30.01.2020 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 

2020 rok 

wykonanie uchwały:  

Zatwierdzono plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok. 

8.  XIX/100/2020 20.02.2020 w sprawie zmiany budżetu na rok 2020  

wykonanie uchwały: 

Zwiększono dochody budżetu gminy Golina do kwoty  

54 387 117,80 zł i wydatki budżetu gminy do kwoty  

56 384 992,80 zł. 

9.  XIX/101/2020  20.02.2020 w sprawie zmiany uchwały nr VII/35/2019 Rady Miejskiej  

w Golinie z 22 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru 

podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, 

określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 

terenie Gminy Golina  

wykonanie uchwały: 

Do pobór podatków w sołectwie Bobrowo wyznaczono nowego 

sołtysa Panią Katarzynę Żabierek.  

10.  XIX/102/2020 20.02.2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg gminnych 

wykonanie uchwały: 

Wprowadzono preferencyjną stawkę za umieszczenie w pasie 

drogowym urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej 

niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 

ruchu drogowego na poziomie 5 zł rocznie za 1 m
2
 rzutu poziomego 

urządzenia niezależnie od zajmowanego elementu pasa drogowego. 

Wysokość stawki ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu na terenie Gminy Golina oraz będzie sprzyjać realizacji 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na terenie Gminy Golina. 

11.  XIX/103/2020 20.02.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania organu wykonawczego 

wykonanie uchwały: 

Po rozpatrzeniu skargi na działanie organu wykonawczego Gminy 

Golina dotyczącej ukarania Burmistrza Gminy Golina i 

odszkodowanie za przestępstwa pogwałcenia Konstytucji RP, 

uznaje się skargę za bezzasadną.  

12.  XX/104/2020 09.03.2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Golina 

na rok 2020 

wykonanie uchwały:  

W celu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Golina, opieki nad zwierzętami bezdomnymi, ograniczania 

http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2020/xviii_98_2020.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2020/xviii_99_2020.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2020/xix-100-2020.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2020/xix-101-2020.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2020/xix-102-2020.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2020/xix-103-2020.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2020/xx-104-2020.pdf
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populacji zwierząt bezdomnych oraz promowania prawidłowych 

postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt przyjęto 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Golina na rok 2020 

13.  XX/105/2020 09.03.2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających 

kompostownik przydomowy 

wykonanie uchwały:  

Zwolniono z części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.  

Wysokość zwolnienia wynosi 1,00 zł od stawki obowiązującej 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi  

w sposób selektywny od osoby. 

14.  XX/106/2020 09.03.2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/108/2016 Rady Miejskiej  

w Golinie z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz 

warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej 

wykonanie uchwały: 

Określono nowy wzór deklaracji. 

15.  XX/107/2020 09.03.2020 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu 

nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli 

nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Golina 

wykonanie uchwały: 

Ustalono górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości 

nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są 

zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na rzecz Gminy Golina, w następujących 

wysokościach:  

1) za jednorazowy odbiór odpadów komunalnych zebranych  

w sposób selektywny:  

a) za pojemnik lub worek o pojemności 110 l i mniejszej - 

20,00 zł, 

b) za pojemnik o pojemności 120 l - 26,00 zł, 

c) za pojemnik o pojemności 240 l - 33,00 zł,  

d) za pojemnik o pojemności 1.100 l - 125,00 zł, 

e) za pojemnik od 7 m
3
 do 10 m

3
 (typu KP7, KP10) - 

355,00 zł; 

2) za jednorazowy odbiór odpadów komunalnych zebranych, 

jeżeli nie jest wypełniony obowiązek zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny:  

a) za pojemnik lub worek o pojemności 110 l i mniejszej - 

40,00 zł, 

b) za pojemnik o pojemności 120 l - 52,00 zł, 

c) za pojemnik o pojemności 240 l - 66,00 zł, 

http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2020/xx-105-2020.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2020/xx-106-2020.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2020/xx-107-2020.pdf
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d) za pojemnik o pojemności 1.100 l - 250,00 zł, 

e) za pojemnik od 7 m
3
 do 10 m

3
 (typu KP7, KP10) - 

710,00 zł; 

3) za usługi w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  

w wysokości 35,00 za 1 m
3
. 

 

16.  XX/108/2020 09.03.2020 w sprawie odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 

nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub 

innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe 

wykonanie uchwały:  

Postanowiono odbierać odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Golina, na których 

znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

17.  XX/109/2020 09.03.2020 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się 

domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe 

wykonanie uchwały: 

Ustalono się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w wysokości 169,00zł za rok od 

nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od 

innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe.  

Określono stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie 

wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny, w wysokości 338,00 zł za rok od nieruchomości. 

18.  XX/110/2020 09.03.2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na 

której znajduje się domek letniskowy lub inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno– wypoczynkowe oraz 

warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej 

wykonanie uchwały: 

Określono wzór deklaracji o wysokości ryczałtowej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki 

letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno - wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Golina 

stanowiący załącznik do uchwały. 

19.  XXI/111/2020 09.03.2020 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej 

przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki 

letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe 

wykonanie uchwały: 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna być 

uiszczana się raz w roku, z góry do 15 maja każdego roku. 

http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2020/xx-108-2020.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2020/xx-109-2020.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2020/xx-110-2020.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2020/xx-111-2020.pdf
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20.  XXI/112/2020  08.04.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Goliny  

wykonanie uchwały: 

Po rozpatrzeniu skargi na działalność Burmistrza Goliny uznaje się 

skargę za bezzasadną. 

21.  XXI/113/2020 08.04.2020 w sprawie zmiany budżetu na rok 2020 

wykonanie uchwały: 

Zwiększono dochody budżetu gminy Golina do kwoty  

54 829 305,21 zł  i wydatki budżetu gminy do kwoty  

58 637 810,21 zł.  

22.  XXI/114/2020 08.04.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Golina na lata 2020 - 2028    

wykonanie uchwały: 

W załączniku nr 1 dostosowano dochody, wydatki, przychody  

i rozchody do uchwały budżetowej. Do przychodów budżetu 

wprowadzone zostały wolne środki z roku 2019 w kwocie  

1 540 630,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie deficytu 

budżetu. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” 

wprowadzono zmianę w przedsięwzięciach majątkowych:  

23.  XXI/115/2020 08.04.2020 w sprawie przyjęcia oświadczenia Rady Miejskiej w Golinie 

zawierającego stanowisko dotyczące wykonania i sfinansowania 

zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3231P  

w miejscowości Kawnice Gmina Golina 

wykonanie uchwały: 

Przyjęto oświadczenie Rady Miejskiej w Golinie w sprawie 

wykonania i sfinansowania zadania polegającego na przebudowie 

drogi powiatowej nr 3231P w miejscowości Kawnice Gmina Golina 

w całości z budżetu Powiatu Konińskiego. Rada Miejska w Golinie 

zawnioskowała o sfinansowanie i wykonanie  zadania ze środków 

pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych. 

24.  XXII/116/2020 25.06.2020 w sprawie zmiany budżetu na rok 2020  

wykonanie uchwały:  

Zwiększono dochody budżetu gminy Golina do kwoty  

57 372 160,86 zł  i wydatki budżetu gminy do kwoty  

61 242 857,90 zł.  

25.  XXII/117/2020 25.06.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Golina na lata 2020-2028 

wykonanie uchwały:  

W załączniku nr 1 obejmującym dochody i wydatki, przychody  

i rozchody oraz wynik budżetu w roku 2020 dostosowano dochody, 

wydatki oraz przychody do uchwały budżetowej. Do przychodów 

budżetu wprowadzone zostały wolne środki z roku 2019 w kwocie 

332 192,04 zł z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetu. 

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono 

przedsięwzięcie w wydatkach bieżących z udziałem środków 

unijnych pn. Gminny Klub Malucha z realizacją w latach 2020-

2022. 

 

http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2020/xxi-112-2020.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2020/xxi-113-2020.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2020/xxi-114-2020.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2020/xxi-115-2020.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2020/xxi-116-2020.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2020/xxii-117-2020.pdf
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26.  XXII/118/2020 25.06.2020 w sprawie zaliczenia drogi położonej w Golinie do kategorii dróg 

gminnych oraz ustalenia jej przebiegu 

wykonanie uchwały:  

Zaliczono do kategorii dróg gminnych nieruchomości drogowe 

położone w mieście Golina, obręb Golina oznaczone numerami 

geodezyjnymi działek: 1935, 2059, 2065/4 (położone przy ul. 

Szarych Szeregów). 

27.  XXII/119/2020 25.06.2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Golina  

wykonanie uchwały:  

Wyznaczono Aglomerację Golina o równoważnej liczbie 

mieszkańców (RLM) 8321 z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną  

w miejscowości Golina. W obszar i granice aglomeracji Golina 

wchodzą następujące miejscowości:  

1) Golina; 

2) Kraśnica; 

3) Kraśnica–Kolonia (działki ewid. nr 129/6, 129/5, 130/4, 

130/1, 129/4, 132, 133/2, 133/3, 135, 136/2, 107/7, 107/6); 

4) Węglew (z wyłączeniem działki ewid. Nr 421/42, 421/21, 

421/6, 421/7, 421/23, 421/29, 421/11, 421/40, 421/39, 421/28, 

415/13, 413/9, 413/3, 417/5, 396/9, 369/10, 393/1, 408, 406/2, 

188/4, 188/5, 188/6, 188/7, 188/8, 175/9, 198/5 oraz ul. 

Stefana Batorego i ul. Zielona Dolina;  

5) Węglew–Kolonia (ul. Rubinowa, ul. Diamentowa, ul. 

Szmaragdowa, ul. Złota, ul. Turkusowa, ul. Topazowa, ul. 

Dębowa, ul. Brzozowa, ul. Orzechowa, ul. Cyprysowa, ul. 

Bukowa, ul. Pod Lipami oraz działki 289/4; 289/5; 289/9; 

289/11; 289/16; 289/17; 289/20; 289/21);  

6) Kawnice; 

7) Spławie (z wyłączeniem działki ewid. Nr 101/1, 56/1, 56/5, 

56/7, 58/1, 60/2, 58/2, 219, 215/2, 65/1, 69/3, 72/1, 72/8, 311, 

312/1, 313, 314, 315/4, 315/3, 315/1, 316/2, 316/3, 316/4, 

325/3, 325/2, 327/8); 

8) Adamów (z wyłączeniem działki ewid. nr 420/2, 225/1, 266/1, 

39/1, 40/1, 50/2, 50/1, 51/5, 51/3, 51/6, 51/7). 

28.  XXII/120/2020 25.06.2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę 

Golina 

wykonanie uchwały: 

Wyrażono zgodę na nabycie w drodze zakupu nieruchomości 

oznaczonej działką ewidencyjną nr 312 o powierzchni 0,3100 ha 

położonej w obrębie 0021 WĘGLEW jednostka ewidencyjna: 

301001_5 Golina obszar wiejski, przylegającą bezpośrednio do 

drogi gminnej ozn. nr ew. 769 oraz cmentarza w miejscowości 

Kawnice, stanowiącą własność osoby fizycznej objętą księgą 

wieczystą KN1N/00087310/3, na rzecz Gminy Golina  

z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury gminnej. 

Podpisanie aktu notarialnego 04.09.2020 r. 

29.  XXII/121/2020 25.06.2020 w sprawie zmiany uchwały nr XII/50/2015 Rady Miejskiej  

w Golinie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie poboru opłaty 

targowej na terenie Gminy Golina   

http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2020/xxii-118-2020.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2020/xxii-119-2020.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2020/xxii-120-2020.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2020/xxii-121-2020.pdf
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wykonanie uchwały: 

Opłatę targową za prowadzenie sprzedaży na zieleniaku oraz  

w innych miejscach pobiera Włodzimierz Piekarski. 

30.  XXII/122/2020  25.06.2020 w sprawie zmiany uchwały nr VII/35/2019 Rady Miejskiej  

w Golinie z 22 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru 

podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, 

określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 

terenie Gminy Golina   

wykonanie uchwały: 

Wyznaczono nowego inkasenta pobierającego podatki na terenie 

gminy Golina - Pana Włodzimierza Piekarskiego. 

31.  XXIII/123/2020 02.07.2020 w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Goliny za 

2019 rok  

wykonanie uchwały: 

Po rozpatrzeniu raportu o stanie gminy Golina za 2019 rok, 

udzielono się Burmistrzowi Goliny wotum zaufania. 

32.  XXIII/124/2020 02.07.2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

za 2019 rok  

wykonanie uchwały: 

Rada Miejska w Golinie zatwierdziła sprawozdanie finansowe za 

2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy 

Golina za 2019 rok. 

33.  XXIII/125/2020 02.07.2020 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2019 

rok  

wykonanie uchwały: 

Rada Miejska w Golinie udzieliła Burmistrzowi Goliny 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu  za 2019 rok. 

34.  XXIV/126/2020 20.08.2020 w sprawie zmiany budżetu na rok 2020 

wykonanie uchwały: 

Zwiększono dochody budżetu gminy Golina do kwoty  

59 320 539,41 zł i wydatki budżetu gminy do kwoty  

63 332 624,46 zł. 

35.  XXIV/127/2020 20.08.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Golina na lata 2020-2028 

wykonanie uchwały: 

W załączniku nr 1 obejmującym dochody i wydatki, przychody  

i rozchody oraz wynik budżetu w roku 2020 dostosowano dochody, 

wydatki, przychody i rozchody do uchwały budżetowej. 

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono 

zmianę w przedsięwzięciach majątkowych  

36.  XXIV/128/2020 20.08.2020 w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty 

całkowitej wypłaconej MZGOK Sp. z o.o. w 2019 roku  

wykonanie uchwały: 

Rada Miejska w Golinie zatwierdza wyniki z przeprowadzenia 

kontroli rekompensaty całkowitej wypłaconej spółce MZGOK  

https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2020/xxii-122-2020.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2020/xxiii-123-2020.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2020/xxiii-124-2020.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2020/xxiii-125-2020.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2020/xxiv-126-2020.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2020/xxiv-127-2020.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2020/xxiv-128-2020.pdf
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Sp. z o.o. w Koninie za rok 2019. 

37.  XXIV/129/2020 20.08.2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Golina w roku szkolnym 2020/2021  

wykonanie uchwały: 

Określono średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Golina w roku 

szkolnym 2020/2021: 

1) olej napędowy ON - 4,55 zł za litr; 

2) benzyna Pb 95 i Pb 98 - 4,59 zł za litr; 

3) autogaz LPG -2,06 zł za litr. 
 

38.  XXIV/130/2020   20.08.2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki nr 

210/18 w obrębie 0018 Rosocha-Kolonia z przeznaczeniem na 

poszerzenie drogi 

wykonanie uchwały: 

Wyrażono zgodę na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Golina, 

od osoby fizycznej, nieruchomości położonej w obrębie 

0018Rosocha –Kolonia, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 

działka nr 210/18 o powierzchni 0,0399 ha, dla której założona jest 

księga wieczysta KN1N/00025560/8, z przeznaczeniem na 

poszerzenie drogi gminnej, oznaczonej jako działka nr 253, dla 

której założona jest księga wieczysta KN1N/00083288/1. 

39.  XXIV/131/2020 20.08.2020 w sprawie zamiaru likwidacji filii Biblioteki Publicznej w Golinie  

z siedzibą w Kawnicach 

wykonanie uchwały: 

Rada Miejska w Golinie podjęła uchwałę o zamiarze zlikwidowania 

z dniem 1 marca 2021 r. fili Biblioteki Publicznej w Golinie z 

siedzibą w Kawnicach oraz dokonania zmiany statutu Biblioteki 

Publicznej w Golinie, przyjętego uchwałą nr XLIII/213/2017 Rady 

Miejskiej w Golinie z 9 listopada 2017 r., w części dotyczącej 

funkcjonowania i lokalizacji filii biblioteki w Kawnicach. 

Upoważniono Burmistrza Goliny do zasięgnięcia opinii w sprawie 

likwidacji filii biblioteki w jednostce sprawującej nadzór 

merytoryczny nad działalnością Biblioteki Publicznej w Golinie. 

25 lutego 2021 r. Uchwałą nr XXIX/177/2021 z dniem 1 marca 

2021 r. zlikwidowano filię Biblioteki Publicznej w Golinie, 

znajdującą się w Kawnicach. Dokonano zmiany statutu Biblioteki 

Publicznej  

w Golinie, będącego załącznikiem do uchwały nr XLI/201/2017 

Rady Miejskiej w Golinie z 28 września 2017 r. w sprawie statutu 

Biblioteki Publicznej w Golinie, w ten sposób, że §11 ust. 1 

otrzymał brzmienie: „Biblioteka składa się z biblioteki głównej  

w Golinie oraz filii w Przyjmie”. Majątek ruchomy pozostający 

dotychczas w dyspozycji filii Biblioteki Publicznej w Kawnicach 

został zagospodarowany zgodnie z przeznaczeniem i potrzebami 

przez Bibliotekę Publiczną w Golinie. Księgozbiór likwidowanej 

filii został zinwentaryzowany i zagospodarowany przez Bibliotekę 

Publiczną w Golinie. 

https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2020/xxiv-129-2020.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2020/xxiv-130-2020.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2020/xxiv-131-2020.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/2021/uchwały%202021/xxix-177-2021.pdf
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40.  XXIV/132/2020 20.08.2020 w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków 

wykonanie uchwały: 

Udzielono się Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej 

Szkaplerznej w Golinie dotacji celowej na prace konserwatorsko-

restauratorskie w kościele filialnym pw. Św. Jakuba w Golinie, 

polegające na: 

1) pracach w zakresie bieżącej konserwacji oszalowania 

zewnętrznego drewnianej części kościoła, poprzez malowanie 

specjalistycznymi środkami impregnująco-barwiącymi - 

kwota 60 000,00 zł; 

2) pracach konserwatorskich obrazu ''Pieta" w kaplicy północnej 

(obraz olejny na płótnie) - kwota 5.580,00 zł; 

3) pracach konserwatorskich ołtarza w kaplicy północnej - kwota 

14 420,00 zł. 

Dotacja nie została wykorzystana przez parafię. 

41.   XXV/133/2020 08.10.2020 w sprawie utworzenia klubu dziecięcego „Kącik Skrzata” – Gminny 

Klub Malucha, dla którego organem prowadzącym jest Gmina 

Golina oraz nadania statutu 

wykonanie uchwały: 

Z dniem 1 stycznia 2021 roku utworzono gminną jednostkę 

budżetową o nazwie „Kącik Skrzata” – Gminny Klub Malucha  

z siedzibą w Golinie, ul. Wolności 20. 

42.   XXV/134/2020 08.10.2020 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w klubie 

dziecięcym prowadzonym przez Gminę Golina i maksymalnej 

wysokości opłaty za wyżywienie 

wykonanie uchwały: 
1) ustalono  opłatę za pobyt dziecka w klubie dziecięcym 

prowadzonym przez Gminę Golina w wysokości 500,00 zł 

(słownie: pięćset złotych 00/100) miesięcznie.  

2) ustalono opłatę w wysokości 30,00 zł (słownie: trzydzieści 

złotych 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka 

powyżej 10 godzin dziennie w klubie dziecięcym 

prowadzonym przez Gminę Golina.  

3) ustalono maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie 

dziecka w klubie dziecięcym prowadzonym przez Gminę 

Golina w wysokości 11,00 zł (słownie: jedenaście złotych 

00/100) dziennie.  

4) do dnia 30 września 2022 roku obniża się opłatę do kwoty 

150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100) 

miesięcznie, ponoszoną przez rodzica objętego projektem 

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 

6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych  

z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi pn. "Klub 

Malucha – dobry start dla dziecka i rodzica”. 
 

43.  XXV/135/2020 08.10.2020 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków  

i klubów dziecięcych   

wykonanie uchwały: 

Ustalono wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów 

dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Golina  

https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2020/xxiv-132-2020.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2020/xxv-133-2020.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2020/xxv-134-2020.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2020/xxv-135-2020.pdf


Raport o stanie Gminy Golina  2020  

 

82 

 

w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100).  

44.  XXV/136/2020 08.10.2020 w sprawie utworzenia Dziennego Domu Senior+ w Golinie  

wykonanie uchwały: 

Z dniem 1 stycznia 2021 r. utworzono ośrodek wsparcia o zasięgu 

gminnym pod nazwą Dzienny Dom Senior+ w Golinie z siedzibą  

w Golinie przy Placu Kazimierza Wielkiego 8. 

   

45.  XXV/137/2020 08.10.2020 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  

w ośrodkach wsparcia na terenie Gminy Golina 

wykonanie uchwały: 

Uchwalasięszczegółowezasadyponoszeniaodpłatnościzapobytwośro

dkachwsparcianaterenieGminyGolina,wbrzmieniustanowiącymzałą

cznikdoniniejszejuchwały. 

46.  XXV/138/2020 08.10.2020 w sprawie zmiany budżetu na rok 2020 

wykonanie uchwały: 

Zwiększono dochody budżetu gminy Golina do kwoty  

59 703 083,51 zł i wydatki budżetu gminy do kwoty  

63 715 168,56 zł. 

47.  XXV/139/2020 08.10.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Golina na lata 2020 – 2028  

wykonanie uchwały: 

W załączniku nr 1 obejmującym dochody i wydatki, przychody  

i rozchody oraz wynik budżetu w roku 2020 dostosowano dochody, 

wydatki, przychody i rozchody do uchwały budżetowej. 

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono 

zmianę w przedsięwzięciach majątkowych. 

48.  XXV/140/2020 08.10.2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę 

Golina  

wykonanie uchwały: 

Wyrażono zgodę na nabycie w drodze zakupu nieruchomości 

położonej w obrębie 0001 Golina, tj. działki o powierzchni ok. 

0,0076 ha wydzielonej z nieruchomości oznaczonej w ewidencji 

gruntów jako działka nr 403/29 o powierzchni 0,3809 ha, dla której 

założona jest księga wieczysta KN1N/00023159/0, na rzecz Gminy 

Golina z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej, oznaczonej 

jako działka nr 1775, dla której założona jest księga wieczysta 

KN1N/00042113/5. 

49.  XXVI/141/2020 26.11.2020 w sprawie zmiany budżetu na rok 2020  

wykonanie uchwały: 

Zmniejszono dochody budżetu gminy Golina do kwoty  

62 940 030,60  zł i wydatki budżetu gminy do kwoty  

65 952 115,65 zł. 

50.  XXVI/142/2020 26.11.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Golina na lata 2020 - 2028  

wykonanie uchwały: 

W załączniku nr 1 obejmującym dochody i wydatki, przychody  

https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2020/xxv-136-2020.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2020/xxv-137-2020.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2020/budzet-xxv.138.2020.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2020/xxv-139-2020.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2020/xxv-140-2020.140.2020.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/xxvi-141-2020.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/xxvi-142-2020.pdf
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i  rozchody oraz wynik budżetu w roku 2020 dostosowano dochody, 

wydatki, przychody i rozchody do uchwały budżetowej. 

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zaktualizowano 

przedsięwzięcia. 
 

51.  XXVI/143/2020 26.11.2020 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako 

podstawa do obliczenia podatku rolnego 

wykonanie uchwały: 

Obniżono średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku 

rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego z dnia 19 października 2020 roku w sprawie 

średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą 

do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 – z kwoty 

58,55 zł za 1 dt do kwoty 52,00 zł za 1 dt. 

52.  XXVI/144/2020 26.11.2020 w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy finansowej Powiatowi 

Konińskiemu 

wykonanie uchwały: 

Udziela się Powiatowi Konińskiemu w 2021 roku pomocy 

finansowej w wysokości 4 626,00 zł (słownie: cztery tysiące 

sześćset dwadzieścia sześć złotych) na realizowanie zadań  

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rzecz Gminy 

Golina przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji 

Kryzysowej w Ślesinie będący działem Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Koninie. 

53.  XXVI/145/2020 26.11.2020 w sprawie Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na rok 2021 

wykonanie uchwały: 

Przyjęto Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na rok 2021stanowiący 

załącznik do Uchwały. 

54.  XXVI/146/2020 26.11.2020 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  

w Golinie na lata 2021 – 2024 

wykonanie uchwały: 

Przyjęto Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Golinie 

na lata 2021–2024 stanowiący załącznik uchwały. 

55.  XXVI/147/2020 26.11.2020 w sprawie w sprawie programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 

wykonanie uchwały: 

Uchwalono program współpracy Gminy Golina z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami na rok 2021, o których mowa  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z treścią załącznika 

do uchwały. 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego do uchwały 

nr XXVI/147/2020 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 26 listopada 

2020 r  

https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2020/uchwala.xxvi.143.2020-śr.cena-zyta-2021.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2020/uchwala.xxvi.144.2020-pomoc-finans-przemoc-2021.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2020/uchwala.xxvi.145.2020-program-gkrpa-na-2021.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2020/uchwala.xxvi.146.2020-narkomania-na-2021-2024.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2020/uchwala.xxvi.147.2020-program-wspolpracy-z-ngo-2021.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/2020/rozstrzygniecie-nadzorcze-kn-i-4131-1-913-2020-17-2-akt.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/2020/rozstrzygniecie-nadzorcze-kn-i-4131-1-913-2020-17-2-akt.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/2020/rozstrzygniecie-nadzorcze-kn-i-4131-1-913-2020-17-2-akt.pdf


Raport o stanie Gminy Golina  2020  

 

84 

 

56.  XXVI/148/2020 26.11.2020 w sprawie aktualizacji i przyjęcia uzupełnienia „Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Golina na lata 2015-2020”  

wykonanie uchwały: 

Przyjęto do realizacji „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 

Golina na lata 2015-2020”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do 

niniejszej uchwały, będący aktualizacją „Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Golina na lata 2015-2020” przyjętego 

Uchwałą nr XVII/84/2016 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 18 

lutego 2016 roku. 

57.  XXVII/149/2020 29.12.2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Golina na lata 2021-2028 

wykonanie uchwały: 

Uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Golina 

obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki 

majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób 

finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu 

oraz sposób sfinansowania spłaty długu, ustalono wieloletnie 

przedsięwzięcia finansowe. 

58.  XXVII/150/2020 29.12.2020 w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok   

wykonanie uchwały:  

Ustalono dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie  

54 194 643,16 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 53 545 867,16 

zł, dochody majątkowe w kwocie 648.776,00 zł. 

Ustalono się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie  

58 143 099,26 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 50 991 365,55 

zł, wydatki majątkowe w kwocie 7 151 733,71 zł. 

Deficyt budżetu wynosi 3 948 456,10 zł i zostanie sfinansowany 

przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na 

rachunku bieżącym budżetu. 

59.  XXVII/151/2020 29.12.2020 w sprawie zmiany budżetu na rok 2020 

wykonanie uchwały: 

Zmniejszono dochody budżetu gminy Golina do kwoty  

63 044 935,50 zł i wydatki budżetu gminy do kwoty  

66 057 020,55 zł. 

60.  XXVII/152/2020 29.12.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Golina na lata 2020 – 2028 

wykonanie uchwały: 

W załączniku nr 1 obejmującym dochody i wydatki, przychody  

i rozchody oraz wynik budżetu w roku 2020 dostosowano dochody 

i wydatki do uchwały budżetowej. 

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono 

zmianę w przedsięwzięciu. 

https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2020/uchwala.xxvi.148.2020-aktualizacja-plan-gospodarka-niskoemisyjnej.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/2021/2020/xxvii-149-2020.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/xxvii-150-2020.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/xxvii-151-2020.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/2021/2020/xxvii-152-2020.pdf
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61.  XXVII/153/2020 29.12.2020 w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2020 roku nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 

wykonanie uchwały: 

Ustalono wykaz planowanych wydatków budżetu gminy, które  

w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Ustalono 

ostateczny termin dokonywania wydatków, które w 2020 roku nie 

wygasają z upływem roku budżetowego. 

62.  XXVII/154/2020 29.12.2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na 

której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz 

warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej  

wykonanie uchwały:  

Określono wzór deklaracji o wysokości ryczałtowej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki 

letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Golina. 

Określono warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu do uchwały nr XXVII/154/2020 Rady 

Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2020 r. 

63.  XXVII/155/2020 29.12.2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/108/2016 Rady Miejskiej  

w Golinie z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz 

warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej  

wykonanie uchwały:  

Zmieniono niektóre zapisy uchwały nr XXIII/108/2016 Rady 

Miejskiej w Golinie z dnia 14 lipca 2016 r.   

Rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu do uchwały nr XXVII/155/2020 Rady 

Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2020 r.  

64.  XXVII/156/2020 29.12.2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Golina 

wykonanie uchwały:  

Uchwalono regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Golina, stanowiący załącznik do uchwały. 
65.  XXVII/157/2020 29.12.2020 komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania 

tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów  

wykonanie uchwały:  

Uchwała określiła szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwość odbierania 

https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/2021/2020/xxvii-153-2020.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/2021/2020/xxvii-154-2020.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/r.n-wa-0010-5-310-2021-2-akt.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/r.n-wa-0010-5-310-2021-2-akt.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/r.n-wa-0010-5-310-2021-2-akt.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/2021/2020/xxvii-155-2020.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/r.n-wa-0010-5-311-2021-2-akt.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/r.n-wa-0010-5-311-2021-2-akt.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/r.n-wa-0010-5-311-2021-2-akt.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/2021/2020/xxvii-156-2020.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/2021/2020/xxvii-157-2020.pdf
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odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości, sposób 

świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli 

nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez 

przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych. 

66.  XXVII/158/2020 29.12.2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych 

wykonanie uchwały:  

Zmieniono niektóre stawki podatki od środków transportowych 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu do uchwały nr XXVII/158/2020 Rady 

Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2020 r. 

67.  XXVII/159/2020 29.12.2020 w sprawie przekazania skarg Prokuratora Rejonowego w Koninie 

na uchwały w sprawie nadania statutów sołectw 

wykonanie uchwały:  

Upoważniono Burmistrza do przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego  

w Koninie na Rady Miejskiej w Golinie z dn. 8 lutego 2018 r. 

uchwały w sprawie nadania statutów sołectw. 

 

Realizacja uchwał podjętych przed rokiem 2020 

Lp. Nr uchwały Data  

podjęcia 

 

W sprawie: 

Wykonanie uchwały 

1.  XXXI/161/2017 23.02.2017 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki nr 

306/14 w obrębie Węglew z przeznaczeniem pod drogę 

wewnętrzną osiedlową  

wykonanie uchwały:  

Akt notarialny podpisano 21.01.2020 r.  

2.  XII/58/2019 27.06.2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Golina 

części nieruchomości w obrębie Brzeźniak z przeznaczeniem na 

świetlicę wiejską 

wykonanie uchwały:  

Akt notarialny podpisano 21.01.2020 r. 

 

  

https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/2021/2020/xxvii-158-2020.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/r.n-wa-0010-5-312-2021-2-akt.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/r.n-wa-0010-5-312-2021-2-akt.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/r.n-wa-0010-5-312-2021-2-akt.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/2021/2020/xxvii-159-2020.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/2017/xxxi_161_2017.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2019/xii_58_2019.pdf
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IV. BUDŻET OBYWATELSKI 
 

Budżet partycypacyjny jest procesem, w którym mieszkańcy współdecydują o podziale 

części budżetu miasta lub gminy. W formie pisemnej zgłaszają swoje potrzeby i pomysły na 

ich zaspokojenie. Następnie odbywa się głosowanie. Budżet partycypacyjny w każdej gminie 

czy mieście regulują odrębne zasady. 

Budżet obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych, w ramach którego 

mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu 

gminy. Zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego zostają uwzględnione w uchwale 

budżetowej gminy. Rada gminy w toku prac nad projektem uchwały budżetowej nie może 

usuwać lub zmieniać w stopniu istotnym zadań wybranych w ramach budżetu 

obywatelskiego. 

W gminach będących miastami na prawach powiatu utworzenie budżetu obywatelskiego 

jest obowiązkowe, w pozostałych gminach instytucja ta ma charakter fakultatywny.  

W 2020 roku w gminie Golina nie funkcjonował budżet obywatelski, ale w budżecie 

gminy Golina wyodrębniono środki przenaczone na fundusz sołecki i fundusz osiedlowy  

o przeznczeniu tych środków decydowali mieszkańcy gminy Golina. 

1. Fundusz sołecki 

Fundusz sołecki jest instytucją prawną, służącą do decydowania przez lokalne 

społeczności o przeznaczeniu części wyodrębnionego budżetu gminy. 

Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są 

zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków  

życia mieszkańców. To zebranie wiejskie, czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują 

decyzje, na co mają zostać wykorzystane środki finansowe. Wysokość kwoty, jaka przypada 

na poszczególne sołectwo, jest uzależniona od ilości mieszkańców. 

 

W 2020 roku w ramach funduszu sołeckiego w gminie Golina wydatkowano kwotę 

384 920,04 zł. 
 

Lp. Sołectwo Zrealizowane przedsięwzięcia Wydatkowana 

kwota w 2020 

roku 

1. Adamów  zakup kostki i ułożenie przed świetlicą wiejską (robocizna we 

własnym zakresie) 

 ocieplenie świetlicy wiejskiej (zakup, usługa) 

23 902,11 

2. Barbarka  zakup materiału na pokrycie dachowe świetlicy wiejskiej 12 446,69 

3. Bobrowo  remont drogi gminnej (odcinek Piotrowo – Barbarka) 

 zakup namiotu plenerowego w wyposażeniem 

13 500,00 

4. Brzeźniak  remont drogi gminnej 

 zakup materiału na tablicę ogłoszeń 

 zakup i montaż trzech lamp solarnych 

19 181,86 

5. Chrusty  organizacja spotkania kulturalno – sportowego  

 remont drogi gminnej – wyrównanie powierzchni warstwą 

destruktu 

9 479,91 

6. Głodowo  kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulicznego 17 000,00 
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7. Golina- 

Kolonia 

 zakup lamp drogowych wraz z przygotowaniem terenu pod ich 

zamontowanie, wykonanie projektu lamp drogowych 

 wytycznie i uregulowanie drogi gminnej 

 zakup 2 szt. parasoli gazowych wraz z butlami gazowymi 

(wyposażenie namiotu) 

 doposażenie placu sołeckiego (zakup grilla, materiałów 

impregnacyjnych do odświeżenia stołów i ławek) 

 organizacja festynu rodzinnego  

18 863,09 

 

8.  Kawnice  remont dróg gminnych gruntowych 

 organizacja spotkań kulturalno sportowych 

 doposażenie placu zabaw (zakup i montaż urządzenia 

rekreacyjnego) 

 przebudowa chodników przy drogach gminnych 

 wykonanie i montaż tabliczki dojazdowej przy drodze gminnej 

 działania promocyjne na rzecz sołectwa 

 udział w konkursach Programu Wielkopolska odnowa Wsi na 

2020 rok 

 zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej 

36 886,00 

9. Kolno  organizacja imprez kulturalno-sportowych  

 remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej 

 doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup warnika do wody 

 naprawa dróg gminnych 

12 880,54 

10. Kraśnica  zakup huśtawki na plac zabaw 

 zakup i montaż lamp drogowych, oświetleniowych 

 organiazacja spotkań kulturalno – sportowych  

27 272,23 

11. Lubiecz  zakup namiotu 

 modernizacja placu zabaw, montaż nawierzchni plastyczno-

gumowej (etap II) 

15 439,93 

12.  Myślibórz  doposażenie skwerku wiejskiego (wiata, huśtawki, zakup 

kosiarki) 

14.607,73 

13. Przyjma  wyposażenie świetlicy wiejskiej 

 zebranie pobocza przy drodze gminnej 

 doposażenie placu rekreacyjno-sportowego (zakup toalety 

przenośnej, doprowadzenie światła i wody) 

 odnowienie i pomalowanie przystanków autobusowych 

 zakup dwóch opraw lamp ulicznych 

 organizacja spotkania kulturalno-sportowych 

29 021,15 

14. Radolina  zakup i montaż lustra przy drodze gminnej 

 zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej 

 organizacja spotkania integracyjnego 

 zakup kosiarki samojezdnej 

 renowacja słupów wjazdowych do parku oraz wykonanie 

bramy 

18 181,83 

15. Rosocha  przebudowa drogi gminnej 

 zakup umundurowania dla członków OSP Rosocha 

 zakup artykułów biurowych na potrzeby funkcjonowania 

świetlicy wiejskiej 

 zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (ławki, stoły) 

 zakup i montaż systemu selektywnego powiadamiania SMS dla 

OSP Rosocha 

 organizacja spotkań sportowo-rekreacyjnych 

31 722,77 

16. Sługocinek  spotkanie kulturalno-oświatowe 

 zakup warnika do wody, termosów konferencyjnych, 

przedłużaczy elektrycznych 

 zakup i montaż lampy ulicznej 

 zakup lamp solarnych 

15 525,39 
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17. Spławie  remont dróg gminnych gruntowych 

 zakup i montaż pomieszczenia magazynowego na plac 

rekereacyjno-sportowy 

 zakup 2 maszyn do popcornu i waty cukrowej 

 organizacja spotkań kulturalno-sportowych 

32 234 ,97 

18.  Węglew  klimatyzacja świetlica wiejska 

 zakup mundurów dla OSP 

 zadaszona scena 

 wykonanie dwóch tablic z nazwą ulicy 

 betonowy grill 

 wymiana ogrodzenia terenu wydzielonego na plac zabaw 

 oświetlenie wiaty/altany 

 stroje folkrorystyczne dla zespołu ludowego KGW 

36 773,84 

 RAZEM WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO 384 920,04 

 

Gmina Golina w 2020 roku otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego zwrot części 

wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 102 217,20 zł. 

2. Fundusz osiedlowy 

W budżecie gminy Golina przyznano Radom Osiedlowym w mieście Golina środki 

finansowe z przeznaczeniem na wydatki wskazane przez Rady. Na poszczególne Osiedla  

w 2020 roku przyznano po 15 0000,00 zł. Na zebraniach mieszkańcy Osiedli zdecydowali  

o następującym przeznaczeniu wyodrębnionych środków: 

1) Osiedle Starówka – budowa chodnika ul. 22 Lipca w Golinie; 

2) Osiedle Wschód – przeczyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej na osiedlu; 

3) Osiedle Zachód – dokończono budowę chodnika przy ul. Bohaterów II Wojny 

Światowej w Golinie. 
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V.  WNIOSKI KOŃCOWE 

Rok 2020 w gminie Golina był bogaty w przedsięwzięcia, które udało się zrealizować. 

Zrealizowane przedsięwzięcia i inwestycje przyczynią się do poprawy infrastruktury gminnej 

oraz jakości życia mieszkańców gminy Golina. W 2020 roku dało się zrealizować wszystkie 

zamierzone cele. 

Dochody budżetowe, które zaplanowano na kwotę 63 044 935,50 zł wykonano  

w kwocie 65 088 054,51 zł. Wydatki budżetu gminy Golina, które były zaplanowane na 

kwotę 66 057 020,55 zł zrealizowano w kwocie 63 644 482,23 zł. Zamiast planowanego 

deficytu w kwocie 3 012 085,05 zł, uzyskano nadwyżkę w kwocie 1 443 573,26 zł. 

Spowodowane to było przede wszystkim otrzymaniem wsparcia finansowego z Funduszu 

Inwestycji Lokalnych oraz wydatkowaniem środków w sposób oszczędny i celowy. 

Zadłużenie Gminy Golina na dzień 31 grudnia 2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów 

wyniosło 12 472 500,00 zł. 

Zauważyć należy również, że począwszy od 2016 roku wydatki na inwestycje,  

tj. zadania majątkowe, są znaczące. Największe ich wykonanie odnotowano w 2020 roku, 

które zamknęły się w kwocie 11 724 548,18 zł. Golina Golina pozyskała na ich realizację 

fundusze zewnętrzne, wśród nich dotacje na finansowanie zadań z udziałem środków z Unii 

Europejskiej. Z tego tytułu za zrealizowane i rozliczone inwestycje w 2020 roku gmina 

Golina otrzymała kwotę 4 188 184,56 zł.  

Władze lokalne gminy Golina poradziły sobie z ogromnymi wyzwaniami w związku  

z kryzysem wywołanym koronawirusem. Sytuacja spowodowana stanem epidemii była trudna 

zarówno dla władz lokalnych jak i dla mieszkańców gminy Golina, gdyż wszyscy musieli 

mierzyć się z ograniczeniami spowodowanymi obostrzeniami.  

W 2020 roku w spółkach komunalnych i jednostkach organizacyjnych gminy Golina nie 

byli zatrudnieni radni Rady Miejskiej w Golinie. 

Mając na uwadze przedstawiony raport, Burmistrz Goliny zwraca się do Rady 

Miejskiej w Golinie o udzielenie wotum zaufania na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy  

o samorządzie gminnym. 

 

 

 

 


